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14.  Undervisning och ledarskap 2021 - Grundskola, grundsärskola 
och fritidshem (FGN 2021/0183-1)
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Sekreterare 



4. Tema Förbättrings- och förändringsarbete kopplat till kansliets 
utvecklingsplan och förvaltningens verksamhetsplan 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 65 Dnr FGN 2021/0206 

Dokumenthanteringsplan för förskole- och 
grundskolenämnden 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. anta Dokumenthanteringsplan för förskole- och

grundskolenämnden

2. anta Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande

processer, antagen 2021-01-26 KS § 12

3. hanteringsanvisningar i Dokumenthanteringsplan för förskole- och

grundskolenämnden, antagen 2020-06-22 § 79, fortsätter att gälla

för de handlingstyper som inte finns upptagna i

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer

tills dess de har förts in Dokumenthanteringsplan för styrande och

stödjande processer.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje nämnd anta en 

dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan är en förteckning 

över de olika typer av handlingar som finns i förvaltningen och beskriver 

hur de ska hanteras. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om 

förvaring, sortering, vilket format handlingar har samt huruvida de ska 

bevaras eller gallras.  Planen ska ses över vartannat åt och utöver det 

snarast om det uppkommer förändringar i vad som utgör myndigheternas 

handlingar eller i hur myndigheternas handlingar hanteras.  

Riksarkivets och Sveriges kommuner och regioners samrådsgrupp för 

kommunala arkivfrågor har utarbetat en metodik för att redovisa 

informationstillgångar enligt en verksamhetsbaserad struktur framtagen 

utifrån verksamhetens processer, en så kallad klassificeringsstruktur. 

Kommunarkivet har arbetat fram en klassificeringstruktur för Varbergs 

kommun och med utgångspunkt i denna arbetat fram en dokument-

hanteringsplan för kommunen som helhet. Dokumenthanteringsplanen 

omfattar samtliga processer som hör till styrande och stödjande 

verksamheter i de kommunala förvaltningarna och kan därför tillämpas av 

samtliga förvaltningar efter beslut i respektive nämnd. 

Utöver ovan beskriven dokumenthanteringsplan för kommunens styrande 

och stödjande processer ska varje nämnd även anta en 

dokumenthanteringsplan som omfattar de handlingstyper som tillkommer 

inom nämndens kärnprocess (vilket för förskole- och grundskolenämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

innebär de handlingstyper som tillkommer när vi bedriver barnomsorg och 

utbildning). 

 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden 

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer 

 

Övervägande 
Vid framtagandet av de olika delarna av dokumenthanteringsplanen har 

hänsyn tagits till gällande lagstiftning, Riksarkivets föreskrifter och Sveriges 

kommuner och regioners samrådsgrupp för kommunala arkivfrågors 

gallringsråd. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Varberg direkt 
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2021/0206-1 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Line Isaksson Eriksoo 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Dokumenthanteringsplan för förskole- och 

grundskolenämnden

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. anta Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden

2. anta Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer,

antagen 2021-01-26 KS § 12

3. hanteringsanvisningar i Dokumenthanteringsplan för förskole- och

grundskolenämnden, antagen 2020-06-22 § 79, fortsätter att gälla för

de handlingstyper som inte finns upptagna i Dokumenthanteringsplan

för styrande och stödjande processer tills dess de har förts in

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje nämnd anta en 

dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan är en förteckning över 

de olika typer av handlingar som finns i förvaltningen och beskriver hur de ska 

hanteras. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, 

sortering, vilket format handlingar har samt huruvida de ska bevaras eller 

gallras.  Planen ska ses över vartannat åt och utöver det snarast om det 

uppkommer förändringar i vad som utgör myndigheternas handlingar eller i 

hur myndigheternas handlingar hanteras.  

Riksarkivets och Sveriges kommuner och regioners samrådsgrupp för 

kommunala arkivfrågor har utarbetat en metodik för att redovisa 

informationstillgångar enligt en verksamhetsbaserad struktur framtagen 

utifrån verksamhetens processer, en så kallad klassificeringsstruktur. 

Kommunarkivet har arbetat fram en klassificeringstruktur för Varbergs 

kommun och med utgångspunkt i denna arbetat fram en dokument-

hanteringsplan för kommunen som helhet. Dokumenthanteringsplanen 

omfattar samtliga processer som hör till styrande och stödjande verksamheter 

i de kommunala förvaltningarna och kan därför tillämpas av samtliga 

förvaltningar efter beslut i respektive nämnd. 
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Utöver ovan beskriven dokumenthanteringsplan för kommunens styrande och 

stödjande processer ska varje nämnd även anta en dokumenthanteringsplan 

som omfattar de handlingstyper som tillkommer inom nämndens kärnprocess 

(vilket för förskole- och grundskolenämnden innebär de handlingstyper som 

tillkommer när vi bedriver barnomsorg och utbildning). 

 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden 

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer 

 

Övervägande 
Vid framtagandet av de olika delarna av dokumenthanteringsplanen har 

hänsyn tagits till gällande lagstiftning, Riksarkivets föreskrifter och Sveriges 

kommuner och regioners samrådsgrupp för kommunala arkivfrågors 

gallringsråd. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Ekonomin påverkas inte av detta beslut. Bedömningen är att en 

kommungemensam och verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan ger 

ökade möjlighet till styrning av berörda processer samt möjliggör ett mer 

likartat arbetssätt i kommunen vilket förväntas bidrar till en ökad effektivitet. 

 

Samråd 
Samråd har skett med kommunarkivet. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Lars Karlsson 

Förvaltningschef  Administrativ chef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Varberg direkt 
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Inledning 
 
En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de olika typer av handlingar som finns i förvaltningen och beskriver hur de ska 
hanteras. I dokumenthanteringsplanen får du anvisningar om förvaring, sortering, vilket format handlingar har samt huruvida de 
ska bevaras eller gallras. Vår dokumenthanteringsplan är ordnad efter verksamhetens processer och processerna är numrerade 
enligt kommunens övergripande klassificeringsstruktur. Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för de som hanterar 
informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av myndighetens allmänna handlingar.   
 
Förskole- och grundskolenämndens dokumenthanteringsplan består av följande delar: 

1. Verksamhetsområde Verksamhetsledning 
2. Verksamhetsområde Verksamhetsstöd 
3. Verksamhetsområde Barnomsorg och utbildning 

 
Verksamhetsområde 1-2 är kommunövergripande och arbetas fram och beslutas av kommunstyrelsen och antas därefter av samtliga 
nämnder. Dessa delar ska omhänderta alla handlingstyper som är knuta till någon form av lednings- eller stödprocess, exempelvis 
handlingstyper som skapas inom verksamhetstyperna Personal och HR, Ekonomi och inköp, Support och verksamhetsstöd samt 
Lokaler och fastighet. 
 
Verksamhetsområde 3 arbetas fram av förskole- och grundskoleförvaltningen och fastställs av förskole- och grundskolenämnden. 
Denna del ska omhänderta förskole- och grundskolenämndens kärnprocess och innefattar alla handlingstyper som tillkommer när 
vi bedriver barnomsorg och utbildning. 
 
Information om förskole- och grundskolenämndens verksamhet och historik finns i arkivbeskrivningen. Ytterligare anvisningar om 
dokumenthantering, gallring och arkivering finns i Varbergs kommuns arkivhandbok. 

 
För information om myndighetens allmänna handlingar och sökvägar kontaktar du förvaltningens arkivredogörare via 
fgn@varberg.se. För information om diarieföring kontaktar du förvaltningens registrator via fgn@varberg.se. 
 
Du hittar ytterligare information och råd gällande förvaltningens arbete med informationshantering och arkivering på 
Medarbetarwebben.  
 
Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta förvaltningens arkivredogörare via fgn@varberg.se.  
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Ordförklaringar 
 
Handlingstyp: Kategori av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet i en process genomförs.  
 
Allmän handling: Är en handling som förvaras, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. Allmänna handlingar är 
offentliga om de inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).                                                           
 
Bevara: Innebär att handlingen inte får gallras utan ska bevaras för all framtid. Handlingar som ska bevaras ska levereras till 
kommunarkivet. Leverans sker efter överenskommelse med kommunarkivet och ska följa anvisningarn i kommunens 
arkivhandbok. 
 
Gallra: Innebär att handlingen förstörs, oavsett medium (digital/papper). Gallringen av känslig information (vid 
sekretessförekomst/personuppgifter) bör ske under kontrollerade former genom att handlingarna bränns eller destrueras med hjälp 
av dokumentförstörare. Digital information ska förstöras så att den inte går att återskapa. Gallring efter till exempel två år innebär 
att handlingen kan gallras tidigast två kalenderår utöver det år handlingen inkom eller upprättades. Föreskriven gallring ska alltid 
utföras. Kontakta förvaltningens arkivredogörare för stöd i hur gallring ska gå till. 
Gallras vid inaktualitet innebär att ansvarig själv gör bedömningen när handlingen ska förstöras. Gallringen kan ske när 
informationen inte längre behövs för verksamheten eller för allmänhetens insyn och den inte heller bedöms vara av intresse för 
framtida forskning. Vid osäkerhet kontaktas arkivredogörare eller kommunarkivarie. 
 
Diarieföring: Diarieföring är en form av registrering av allmänna handlingar. I kolumnen Diarieföring anges om en handlingstyp 
ska diarieföras. Förskole- och grundskoleförvaltning använder dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 för 
diarieföring. Handlingar som ska diarieföras skickas via mejl till fgn@varberg.se alternativt via internposten till FGF kansli 
registrator. 
 
Om verksamheten har behov av handlingarna i verksamheten ska en kopia förvaras i enhetens närarkiv. 
 
Format: Medel och metoder för överföring och lagring av information. I kolumnen Format anges om handlingen är digital eller i 
pappersform. Om handlingen är digital i ett verksamhetssystem anges systemets namn i kolumnen It-system. Handlingar som ska 
bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Se Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstituts (SP) förteckning över certifierad skrivmateriel samt Riksarkivets föreskrifter, råd och rekommendationer 
beträffande digitala medier. Åldringsbeständigt papper ska ses som ett minimikrav. 
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Förvaringsplats: I kolumnen Förvaringsplats anges var handlingstypen förvaras. Det kan vara digital förvaring genom att 
informationen förvaras i ett it-system eller filarea. Det kan även vara fysisk förvaring genom att informationen förvaras i ett 
närarkiv. 
 
Närarkiv i personakt: Personakter förvaras på kommunstyrelsens förvaltning, personaladministrativa avdelningen.  
 
Närarkiv förvaltning: Närarkiv på förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, stadshus C. Kontakta arkivredogörare inför 
leverans. 
 
Närarkiv enhet: Närarkiv på enhet (förskola/skola). 
 
I de fall en specifik handlingstyp hanteras på annat sätt (exempelvis av Varberg direkt eller av skolsköterska) anges detta särskilt. 
 
Sekretess: I kolumnen Sekretess anges om handlingarna kan omfattas av sekretess och i så fall vilken paragraf i Offentlighets- och 
sekretesslagen som är tillämplig. 
 
Observera att personskyddet för personer med skyddade personuppgifter (även kallat skyddad identitet) gäller för samtliga 
handlingstyper i samtliga verksamheter. 
  
Bestämmelserna i arkivlagen går före bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller bevarande och gallring av 
personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar 
när de inte längre behövs. En allmän princip enligt GDPR är att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt. GDPR slår 
samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse. Detta är nödvändigt för den svenska 
offentlighetsprincipen. När vi hanterar dokument som innehåller personuppgifter är det viktigt att det görs i enlighet med GDPR, 
t.ex. att vi inte publicerar känsliga uppgifter på webbplatsen eller skickar känsliga personuppgifter på mejlen. 
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Dokumenthanteringsplan 
Förskole- och grundskolenämnden 

Version 1.0 

Datum: 2021-06-21 

3 
Verksamhetsområde: Barnomsorg och 
utbildning  

3.1 
Verksamhetstyp: Vårdande och 
stödjande verksamhet  

3.1.1 Processgrupp: Barn- och elevhälsa  
3.1.1.1 Process: Ge medicinska insatser  
Struktur 
enhet Handlingstyp 

Bevaras 
Gallras Diarieföring Format Förvaringsplats Sekretess 

IT-
system Anmärkning 

3.1.1.1 Skolhälsovårdsjournal Bevaras Nej Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer PMO 

Pappersjournal för elever 
med skyddade 
personuppgifter/som 
saknar de sista siffrorna i 
personnumret 
(nyanlända). 

3.1.1.1 Barnhälsovårdsjournal (BVC-journal) Bevaras Nej Papper/digitalt 

It-system/ 
närarkiv 
skolsköterska 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer PMO 

Skannas in i 
skolhälsovårdsjournalen. 
Returneras till 
Regionarkivet efter åk 4. 

3.1.1.1 
Register/förteckningar över journaler som 
har överlämnats till annan huvudman Bevaras Nej Digitalt It-system  PMO 

Om original överlämnats 
ska beslut om 
avhändande (arkivlagen, 
SFS 1990:782, §15) fattas 
av fullmäktige. Se 
Sveriges kommuners och 
Landstings cirkulär 
2009:44.  

3.1.1.1 
Protokoll, elevhälsamöte (EHM) och  
elevhälsateamsmöte (EHT) Bevaras Nej Papper/digitalt 

Närarkiv/IT-
system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet PMO  

3.1.1.1 Samtyckesblankett om vaccination Bevaras Nej Digitalt It-system 
21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt PMO 

Pappersoriginal gallras 
efter inskanning i journal.  
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förföljda personer 

3.1.1.1 
Övrig utrednings-/ kartläggnings-
dokumentation avseende enskilda elever Bevaras Nej Digitalt It-system 

23 kap 1-5§ 
Utbildningsverksamhet PMO 

Pappersoriginal gallras 
efter inscanning i journal.  

3.1.1.1 Hälsoenkät Bevaras Nej Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer PMO  

3.1.1.1 Hälsosamtal Bevaras Nej Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer PMO  

3.1.1.2 Process: Ge psykologiska insatser  

3.1.1.2 Skolpsykologjournal Bevaras Nej Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer PMO 

Pappersjournal för elever 
med skyddade 
personuppgifter/som 
saknar de sista siffrorna i 
personnumret 
(nyanlända). 

3.1.1.2 Psykologiska test Bevaras Nej Papper Närarkiv 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer  

Avser testformulär,  
frågor, svar och resultat. 
Förvaras med ID-nummer 
i slutet kuvert märkt: 
Testmaterial, sekretess. 
Får inte delges berörd 
person eller annan. Är 
psykologens 
arbetsmaterial.  

3.1.1.2 Sammanfattande bedömning efter test Bevaras Nej Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer PMO   

3.1.1.3 
Process: Ge psykosociala (kurativa) 
insatser  

3.1.1.3 Skolkurators anteckningar 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system 

23 kap 1-5§ 
Utbildningsverksamhet PMO 

*Efter avslutad skolgång 
(gymnasieskolan).                                                                          
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Pappersjournal för elever 
med skyddade 
personuppgifter/som 
saknar de sista siffrorna i 
personnumret 
(nyanlända). 
 
Häri ingår bland annat 
dokumentation om 
överlämnande av 
information, information 
från annan 
skolkurator/myndighet, 
information om 
kontakter/korrespondens 
av vikt, anteckningar om 
genomförda 
konsultationer samt 
anteckning om 
orosanmälan.          

3.1.1.3 Utredning/ screening 

Efter 
avslutad 
skolgång Nej Digitalt It-system 

23 kap 1-5§ 
Utbildningsverksamhet PMO  

3.1.1.3 Remiss/-svar 

Efter 
avslutad 
skolgång Nej Digitalt It-system 

23 kap 1-5§ 
Utbildningsverksamhet PMO  

3.1.1.3 Samtycke 

Efter 
avslutad 
skolgång Nej Digitalt It-system 

23 kap 1-5§ 
Utbildningsverksamhet PMO  

3.1.1.5 Process: Hantera kränkande behandling  

3.1.1.5 Anmälan till rektor 

Efter 
avslutad 
skolgång Nej Papper Närarkiv enhet 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet   
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3.1.1.5 Anmälan till förvaltningschef Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.1.1.5 Återrapportering till förvaltningschef Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.1.1.5 
Handlingsprogram vid kränkning av 
barn/elev Bevaras Ja Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.1.1.6 
Process: Hantera likabehandling och 
förebyggande arbete  

3.1.1.6 
Likabehandlingssamtal/uppföljningssamtal 
i förskolan Bevaras Nej Digitalt Närarkiv 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet   

3.1.1.6 Likabehandlingsplan Bevaras Ja Digitalt It-system Nej 
Public 
360 

Enheternas 
likabehandlingsplaner 
revideras varje läsår och 
ny version skickas för 
diarieföring. 

3.1.2 
Processgrupp: Disciplinära och särskilda 
åtgärder  

3.1.2.1 
Process: Genomföra omedelbara och 
tillfälliga disciplinära åtgärder  

3.1.2.1 Tillfällig omplacering Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.1.2.1 Utvisning och kvarsittning Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.1.2.1 Utredning Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.1.2.1 Skriftlig varning Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.1.2.1 Beslut om avstängning Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.1.2.1 
Omhändertagande av  föremål - 
dokumentation 

Vid 
inaktualitet Nej Digitalt  

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet  

Ska dokumenteras om 
föremålet inte 
återlämnats efter 
lektionens slut. 
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3.1.2.2 
Process: Genomföra särskilda disciplinära 
åtgärder  

3.1.2.2 Permanent flytt till annan skolenhet Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360 10 kap. 30 § Skollagen 

3.1.3 Processgrupp: Resor och måltider  
3.1.3.1 Process: Hantera skolskjuts  
3.1.3.1 Beslut om skolskjuts        

3.1.3.1 Ansökan om skolskjuts Bevaras Ja Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer 

Public 
360 

Den elektroniska kopian 
bevaras. 
Pappershandlingen 
gallras efter att den 
skannats in och 
diarieförts. 

3.1.3.3 Process: Hantera skolmåltid  

3.1.3.3 Information specialkost 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda personer Elevinfo 

*Gallra automatiskt 1 år 
efter att eleven slutat 
skolan. 

3.1.4 
Processgrupp: Anpassningar, stöd och 
stipendier        

3.1.4.2 Process: Ge särskilt stöd        

3.1.4.2 
Utredning av en elevs behov av särskilt 
stöd Bevaras Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Unikum  

3.1.4.2 Åtgärdsprogram - beslut och uppföljning Bevaras Nej Digitalt It-system  Unikum  

3.1.4.2 
Särskild undervisningsgrupp eller enskild 
undervisning - beslut Bevaras Nej Digitalt It-system  Unikum  

3.1.4.2 Anpassad studiegång - beslut Bevaras Nej Digitalt It-system  Unikum  

3.1.4.2 Tilläggsbelopp - ansökan och beslut Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360 

Ansökningar från 
kommunala 
verksamheter sker via e-
tjänst medan 
ansökningar från de 
fristående 
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verksamheterna 
inkommer på papper via 
rekommenderat brev. 

3.1.4.5 Process: Hantera stipendier  

3.1.4.5 
Förteckningar över premier och 
stipendiater Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet Nej   

3.1.4.5 Dokumentation från stipendienämnd Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet Nej   

3.1.4.5 Stipendiater Bevaras* Nej Papper Närarkiv enhet Nej  
*Original till 
ekonomikontoret. 

3.2 Verksamhetstyp: Förskola  

3.2.1 
Processgrupp: Undervisning inom 
förskolan  

3.2.1.1 Process: Hantera förskoleansökan  

3.2.1.1 
Ansökan om plats i förskola, pedagogisk 
omsorg eller fritidshem Bevaras Nej Digitalt It-system  

Procapita 
FGF 

Ansökan skickas in via 
pappersblankett eller e-
tjänst. Informationen 
förs in i Procapita och 
bevaras medan 
handlingarna gallras 1 år 
efter placering. 

3.2.1.1 
Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem Bevaras Nej Digitalt It-system  

Procapita 
FGF 

Informationen förs in i 
Procapita och bevaras 
medan handlingarna 
gallras efter 2 år. 

3.2.1.1 
Reducerad avgift/ avgiftsbefrielse 
(ansökan och beslut) Bevaras Ja Digitalt It-system  

Public 
360  

3.2.1.1 Inkomstuppgift 3 år  Nej Digitalt It-system Nej 
Procapita 
FGF  

3.2.1.2 Process: Placera barn i förskola  

3.2.1.2 
Uppgift om placeringar och 
placeringserbjudanden Bevaras Nej Digitalt It-system  

Procapita 
FGF  

3.2.1.3 Hantera schema och närvaro  
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3.2.1.3 Schema förskola och pedagogisk omsorg 3 år Nej Digitalt It-system  
Procapita 
FGF 

Ev. pappershandling 
gallras när informationen 
förts in i Procapita. 

3.2.1.6 
Process: Dokumentera, analysera och 
följa upp barns utveckling  

3.2.1.6 Utvecklingsplan enhet Bevaras Ja Digitalt It-system Nej 
Public 
360  

3.2.1.6 Underlag för förskolans verksamhetsplan 
Vid 
inaktualitet Nej Digitalt Filarea rektor 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet  

Ersätter dokumentet 
Handlingsplan för särskilt 
stöd i förskolan. 

3.2.1.6 Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal 
Vid 
inaktualitet Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Unikum  

3.2.1.6 Lärlogg/meddelanden gruppnivå 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system  Unikum 

*Gallras automatiskt 
årligen. 

3.2.1.6 Lärlogg/meddelanden individnivå 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Unikum 

*Gallras automatiskt när 
barnet slutat 
grundskolan. 

3.2.1.6 Överlämning förskola - förskoleklass 
Vid 
inaktualitet* Nej Papper Närarkiv enhet 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet  

*Original följer med 
barnet från förskola till 
förskoleklass och gallras 
när barnet slutat 
förskoleklass. 

3.2.1.6 
Kompletterande överlämningsplan 
förskola - förskoleklass 

Vid 
inaktualitet* Nej Papper Närarkiv enhet 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet  

*Original följer med 
barnet från förskola till 
förskoleklass och gallras 
när barnet slutat 
förskoleklass. 

3.3 
Verksamhetstyp: Grundskola och 
grundsärskola  

3.3.1 
Processgrupp: Studiegång inom 
grundskolan och grundsärskolan  

3.3.1.1 Process: Hantera skolval och placering  
3.3.1.1 Val av skola inför förskoleklass - Bevaras Nej Digitalt It-system  Procapita Handlingstypen är ej 
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sammanställning FGF aktuell för 
grundsärskolan. 

3.3.1.1 
Val av skola inför förskoleklass - 
valblankett och beslut 1 år Nej Digitalt It-system  

Procapita 
FGF 

Handlingstypen är ej 
aktuell för 
grundsärskolan. 
 
Vid byte till fristående 
skola skickar 
vårdnadshavaren 
valblanketten till sökt 
skola och endast beslutet 
skickas in till Varberg 
direkt. 

3.3.1.1 Klasslistor/gruppförteckningar Bevaras* Nej Digitalt It-system Nej 
Procapita 
FGF 

*Slutlig med 
dokumenterade 
förändringar under året. 
Bör innehålla uppgifter 
om skola, läsår, 
klassbeteckning, lärare, 
elevnamn, 
personnummer och 
adress. 

3.3.1.2 Bevaka skolplikt  

3.3.1.2 Förlängning/upphörande av skolplikt Bevaras Ja Papper/digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.3.1.2 Handlingar rörande uppskjuten skolplikt Bevaras Ja Papper/digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.3.1.3 
Process: Förbereda och organisera 
studiegång  

3.3.1.3 Utvecklingsplan enhet Bevaras Ja Digitalt It-system Nej 
Public 
360  

3.3.1.3 
Kompletterande överlämningsplan 
förskola - förskoleklass 

Vid 
inaktualitet* Nej Papper Närarkiv enhet 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet  

*När eleven slutat 
förskoleklass. 
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3.3.1.3 Överlämningsplan förskola - förskoleklass 
Vid 
inaktualitet* Nej Papper Närarkiv enhet 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet  

*När eleven slutat 
förskoleklass. 

3.3.1.3 Språkval 
Vid 
inaktualitet Nej Papper Närarkiv enhet   

Handlingstypen är ej 
aktuell för 
grundsärskolan. 

3.3.1.3 Anhörigblankett 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system  Elevinfo 

*Gallras automatiskt 1 år 
efter avslutad skolgång. 

3.3.1.3 Läs- och skrivtester - testresultat Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet   

3.3.1.4 Process: Hantera förändrad studiegång  

3.3.1.4 Överlämning inom obligatoriska skolan 
Vid 
inaktualitet Nej Papper Närarkiv enhet 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet   

3.3.1.4 Byte av skola (valblankett och beslut) Bevaras Nej Digitalt It-system  
Procapita 
FGF 

Handlingstypen är ej 
aktuell för 
grundsärskolan. 
 
Vid byte till fristående 
skola skickar 
vårdnadshavaren 
valblanketten till sökt 
skola och endast beslutet 
skickas in till Varberg 
direkt. 

3.3.1.4 Avgångsintyg Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet   

Avgångsintyg ska 
utfärdas om en elev 
avgår från utbildningen 
hos en huvudman utan 
att slutbetyg utfärdas. 
Förordning (2011:506). 

3.3.1.5 Process: Hantera schemaläggning  

3.3.1.5 Schema (lärar-, ämnen) 3 år* Nej Digitalt It-system Nej Skola24 
*Gallring sker 
automatiskt. 

3.3.1.5 Schema (klass) Bevaras* Nej  It-system Nej Skola24 *Slutligt schema för varje 
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läsår och skolenhet. 

3.3.1.5 Timplan Bevaras Ja Digitalt It-system Nej 
Public 
360 

Beslutas av förskole- och 
grundskolenämnden. 

3.3.1.6 
Process: Hantera läromedel och 
utrustning  

3.3.1.6 
Elevskåp med elevens eget lås/skolans lås 
- dokumentation 

Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system Nej Elevinfo 

*Gallras automatiskt 1 år 
efter avslutad skolgång. 

3.3.1.6 

Information om allmänna riktlinjer för 
digitala verktyg - anteckning för 
mottagande av 

Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system Nej Elevinfo 

*Gallras automatiskt 1 år 
efter avslutad skolgång. 

3.3.2 
Processgrupp: Utbildning inom 
grundskolan  

3.3.2.1 Process: Hantera när- och frånvaro  

3.3.2.1 Frånvaroöversikt elev 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Skola24 

*Tidigast vid läsårets slut. 
Vid behov sparas 
informationen i elevakt. 

3.3.2.1 Ledighet för elev - ansökan 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system  Skola24 

*Gallring sker 
automatiskt efter varje 
läsår. 

3.3.2.1 Utredning om frånvaro Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360 Skollagen kap. 7 § 19a 

3.3.2.1 Anmälan om omfattande skolfrånvaro Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.3.2.1 
Befrielse från skyldighet att delta i 
obligatoriska inslag i undervisningen Bevaras Ja Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.3.2.2 
Process: Hantera undervisning och 
praktik  

3.3.2.2 Klassfoto/skolkatalog Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet Nej  

Från och med läsåret 
20/21 genomförs inte 
skolfotografering. 

3.3.2.3 
Process: Hantera 
modersmålsundervisning  
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3.3.2.3 Studiehandledning - ansökan och beslut 
Vid 
inaktualitet Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Procapita 
FGF  

3.3.2.3 
Studiehandledning - förteckning över 
elever Bevaras Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Procapita 
FGF  

3.3.2.3 
Modersmålsundervisning - anmälan och 
avanmälan 

Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Procapita 
FGF *När elev slutat skolan. 

3.3.2.3 
Modersmålsundervisning - förteckning 
över elever Bevaras Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Procapita 
FGF  

3.3.2.4 
Process: Upprätta individuella 
studieplaner (nyanlända elever)  

3.3.2.4 Individuell studieplan 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt    

*När elev slutat skolan. 
 
Endast nyanlända elever 
som tagits emot i 
högstadiet. 

3.3.2.4 Prioriterad timplan 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt    

*När elev slutat skolan. 
 
Beslutas av rektor. 

3.3.2.4 Anpassad timplan 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt    

*När elev slutat skolan. 
 
Beslutas av rektor. 

3.3.2.5 
Process: Hantera elevs 
kunskapsutveckling  

3.3.2.5 
Individuell utvecklingsplan - skriftligt 
omdöme och framåtsyftande plan Bevaras Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Unikum 

Häri även information 
om extra anpassningar. 

3.3.2.5 Utvecklingssamtal - anteckningar från 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Unikum 

*Under förutsättning att 
uppgifter för uppföljning 
dokumenteras i 
exempelvis 
åtgärdsprogram. 

3.3.2.5 Lärlogg/meddelanden klassnivå 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system  Unikum 

*Gallras automatiskt 
årligen. 

3.3.2.5 Lärlogg/meddelanden individnivå Vid Nej Digitalt It-system 23 kap1-5§ Unikum *Gallras automatiskt när 
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inaktualitet* Utbildningsverksamhet eleven slutat skolan. 

3.3.2.5 Överlämning till gymnasieskolan 
Vid 
inaktualitet* Nej Papper Närarkiv enhet 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet  

*Originalet följer med 
eleven till 
gymnasieskolan. 

3.3.2.6 Process: Bedöma måluppfyllelse  

3.3.2.6 

Nationella prov inkl. elevlösningar och 
sammanställning över resultat - 
svenska/svenska som andraspråk Bevaras Nej Papper/digitalt It-system Nej 

Procapita 
FGF 

För mer information se 
rutin Förvaring, gallring 
och arkivering av 
nationella prov. 

3.3.2.6 
Nationella prov inkl. elevlösningar och 
sammanställning över resultat - övriga Bevaras Ja Digitalt It-system Nej 

Procapita 
FGF 

Informationen i Procapita 
bevaras. Pappers-
handlingarn gallras efter 
5 år. För mer information 
se rutin Förvaring, 
gallring och arkivering av 
nationella prov.  

3.3.2.6 Prövning med anteckning om betyg Bevaras Nej Digitalt It-system  
Procapita 
FGF  

3.3.2.6 
Skriftlig bedömning där ett icke godkänt 
betyg sätts i ett avslutat ämne, år 9 Bevaras Ja Digitalt It-system  

Public 
360  

3.3.2.6 Skriftliga texter och prov, elevlösningar 
Vid 
inaktualitet* Nej Papper/digitalt Filarea   

*När betyget är satt och 
tiden för omprövning av 
betyg löpt ut. 

3.3.2.6 Nationella prov - uppgifter till SCB Bevaras Nej Digitalt It-system Nej 
Procapita 
FGF  

3.3.2.7 Process: Sätta betyg  
3.3.2.7 Betygskatalog Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet Nej   

3.3.3 
Processgrupp: Utbildning inom 
grundsärskolan  

3.3.3.1 Process: Hantera när- och frånvaro  

3.3.3.1 Frånvaroöversikt elev 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Skola24 *Tidigast vid läsårets slut. 
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3.3.3.1 Ledighet för elev - ansökan 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system  Skola24 

*Gallring sker 
automatiskt efter varje 
läsår. 

3.3.3.1 Utredning om frånvaro Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360 Skollagen Kap 7 § 19a 

3.3.3.1 Anmälan om omfattande skolfrånvaro Bevaras Ja Digitalt It-system 
23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.3.3.1 
Befrielse från skyldighet att delta i 
obligatoriska inslag i undervisningen Bevaras Ja Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.3.3.2 
Process: Hantera undervisning och 
praktik  

3.3.3.2 
Medgivande till utredning inför prövning 
av mottagande i grundsärskolan Bevaras Ja Papper/digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.3.3.2 Utredning inkl. sammanfattning Bevaras Ja Papper/digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 
 
+ HÄLSA 

Public 
360 

*Innefattar pedagogisk, 
social, psykologisk, 
medicinsk samt 
sammanfattande 
bedömning inför beslut 
om mottagande i 
grundsärskolan. 

3.3.3.2 
Mottagande i grundsärskolan - ansökan 
och beslut Bevaras Ja Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet 

Public 
360  

3.3.3.2 Klassfoto/skolkatalog Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet Nej  

Från och med läsåret 
20/21 genomförs inte 
skolfotografering. 

3.3.3.3 
Process: Hantera 
modersmålsundervisning  

3.3.3.3 Studiehandledning - ansökan och beslut 
Vid 
inaktualitet Nej Digitalt It-system Se ovan 

Procapita 
FGF  

3.3.3.3 
Studiehandledning - förteckning över 
elever Bevaras Nej Digitalt It-system  

Procapita 
FGF  

3.3.3.3 
Modersmålsundervisning - anmälan och 
avanmälan 

Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system  

Procapita 
FGF *När elev slutat skolan. 
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3.3.3.3 
Modersmålsundervisning - förteckning 
över elever Bevaras Nej Digitalt It-system  

Procapita 
FGF  

3.3.3.4 
Process: Upprätta individuella 
studieplaner  

3.3.3.4 Individuella studieplaner 
Vid 
inaktualitet* Nej Papper/digitalt Elevakt   

*När eleven slutat 
skolan. 

3.3.3.5 
Process: Hantera elevs 
kunskapsutveckling  

3.3.3.5 Individuell utvecklingsplan Bevaras Nej Digitalt It-system  Unikum  

3.3.3.5 Lärlogg/meddelanden klassnivå 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system  Unikum 

*Gallras automatiskt 
årligen. 

3.3.3.5 Lärlogg/meddelanden individnivå 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Unikum 

*Gallras automatiskt när 
eleven slutat skolan. 

3.3.3.5 Överlämning gymnasiesärskolan 
Vid 
inaktualitet* Nej Papper Närarkiv enhet 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet  

*Original följer med 
eleven till 
gymnasiesärskolan. 

3.3.3.6 Process: Bedöma måluppfyllelse  

3.3.3.6 
Bedömningsstöd åk 1-9, svenska och 
matematik 

Vid 
inaktualitet Nej Digitalt Filarea 

23 kap1-5§ 
Utbildningsverksamhet Filarea H: Hos klassläraren. 

3.3.3.7 Process: Hantera betygsättning  
3.3.3.7 Betygskatalog Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet Nej   
3.3.3.7 Intyg och studieomdömen Bevaras Nej Papper Närarkiv enhet Nej   
3.3.4 Process: Utbildning inom fritidshem        

3.3.4 
Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem Bevaras Nej Digitalt It-system Nej 

Procapita 
FGF 

Informationen förs in i 
Procapita och bevaras 
medan handlingarna 
gallras efter 2 år. 

3.3.4 
Ansökan om plats i förskola, pedagogisk 
omsorg eller fritidshem Bevaras Nej Digitalt It-system Nej 

Procapita 
FGF 

Ansökan skickas in via 
pappersblankett eller e-
tjänst. Informationen 
förs in i Procapita och 
bevaras medan 
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handlingarna gallras 1 år 
efter placering. 

3.3.4 Lärlogg/meddelande gruppnivå 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system  Unikum 

*Gallras automatiskt 
årligen. 
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Inledning 
 
En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som finns i förvaltningen och beskriver hur de ska hanteras.  

I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering, vilket format handlingar har och huruvida de ska bevaras 
eller gallras. Denna dokumenthanteringsplan är ordnad efter verksamhetens processer. Processerna är numrerade och namngivna 
enligt Varbergs kommuns klassificeringsstruktur.  
 
Dokumenthanteringsplanen ska vara ett verktyg för de som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta 
del av myndighetens allmänna handlingar. En dokumenthanteringsplan behöver kontinuerligt revideras.  
 
Information om respektive förvaltnings verksamhet och historik finns i arkivbeskrivningen. Ytterligare anvisningar om 
dokumenthantering, gallring och arkivering finns i Varbergs kommuns arkivhandbok. Vid frågor eller synpunkter kontaktas 
kommunarkivarie.  

 
För fler upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, sökmöjligheter samt tillträde till kommunarkivet kontaktas arkivet på 
telefon 0340-88326 samt e-post kommunarkiv@varberg.se.  För information om diarieföring kontaktas registrator på 
kommunkansliet telefon 0340-88104. 
 
 
 

Ordförklaringar 
 
Handlingsslag: Mängd av handlingar som tillkommer genom att en process genomförs upprepat. Omfattar en eller flera 
handlingstyper. 
 
Handlingstyp: Kategori av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet i en process genomförs.  
 
Allmän handling: Är en handling som förvaras, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. Allmänna handlingar kan vara 
offentliga om de inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).                                                           
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Bevara: Innebär att handlingen inte får gallras utan ska bevaras för all framtid. Handlingar som ska bevaras ska levereras till 
kommunarkivet när de inte längre behövs i verksamheten.                                                                                       
 
Gallra: Innebär att handlingen förstörs oavsett om det är digital eller pappersinformation. Gallringen bör ske under kontroll 
genom att handlingarna bränns eller destrueras med hjälp av dokumentförstörare. Digital information ska förstöras så att den inte 
går att återskapa. Gallring efter till exempel två år innebär att handlingen kan gallras tidigast två kalenderår utöver det år 
handlingen inkom eller upprättades. Föreskriven gallring ska alltid utföras. 
Gallras vid inaktualitet innebär att ansvarig själv gör bedömningen när handlingen ska förstöras. Gallringen kan ske när 
informationen inte längre behövs för verksamheten eller för allmänhetens insyn och den inte heller bedöms vara av intresse för 
framtida forskning. Vid osäkerhet kontaktas alltid arkivredogörare eller kommunarkivarie. 
 
Medium: Medel och metoder för överföring och lagring av information. I kolumnen Medium anges om handlingen är digital eller i 
pappersform. Om handlingen är digital i ett verksamhetssystem anges systemets namn i kolumnen It-system. Handlingar som ska 
bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Se Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstituts (SP) förteckning över certifierad skrivmateriel samt Riksarkivets föreskrifter, råd och rekommendationer 
beträffande digitala medier. Åldringsbeständigt papper ska ses som ett minimikrav. 
 
Diarieföring: Diarieföring är en form av registrering av allmänna handlingar som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. I 
kolumnen Sortering/Registrering anges om en handlingstyp ska diarieföras. Kommunens huvuddiarium förs i dokument- och 
ärendehanteringssystemet Public 360. Registrering sker även i systemen Adato (rehabärenden) och TendSign (upphandlingar).  
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1.4.2 3 
Inlägg med sekretess eller 
personuppgifter Omedelbart* Ja Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ 
Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda 
personer**  

Inlägg och kommentarer som 
innehåller information som 
skyddas av sekretess eller rör 
ärenden om enskilda 
personer. *Gallras efter det 
att informationen 
registrerats i lämpligt 
verksamhetssystem. **Även 
andra sekretessgrunder kan 
förekomma. 

1.4.2 3 Kränkande inlägg Omedelbart* Ja** Digitalt It-system   

Inlägg eller kommentarer 
med kränkande och/eller 
kriminellt innehåll i Varbergs 
kommuns konton. Avser: -
Förtal, personliga angrepp 
eller förolämpningar -Hets 
mot folkgrupp, sexistiska 
yttranden eller andra 
trakasserier -Olovlig 
våldsskildring eller pornografi 
-Uppmaningar till brott eller 
till att utgöra annan brottslig 
verksamhet -Olovligt bruk 
och publicering av 
upphovsrättsligt material 
*Efter att skärmdump tagits. 
Läs mer i kommunens 
Handbok sociala medier. 
**Då inlägget föranleder 
polisanmälan eller annan 
myndighetsåtgärd.   
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2.1.1.1 
Ansökningshandlingar, 
erhållen tjänst Bevaras Nej Papper 

Närarkiv i 
personakt Nej  Inklusive bilagor.  

2.1.1.1 
Ansökningshandlingar, 
spontanansökningar 

Vid 
inaktualitet Nej 

Papper och 
digitalt Handläggare Nej   

2.1.1.1 
Ansökningshandlingar 
timanställda 

Se 
anmärkning Nej   Nej  

Vid anställning bevaras 
handlingarna i personalakt, 
då personen ej anställs 
gallras handlingarna efter 2 
år. Avser anställning som kan 
överklagas enligt Lag om 
förbud om diskriminering.  

2.1.1.1 

Ansökningshandlingar, 
tjänster som dragits 
tillbaka 2 år* Nej Digitalt It-system Nej Offentliga jobb 

Avser tjänster som har 
dragits tillbaka efter 
annonsering. *Gallras 2 år 
efter det att rekryteringen 
avbröts. Vid 
preskriptionsavbrott enligt 
diskrimineringslagen får 
handlingar gallras först då 
den väckta talan har avslutats 
genom dom eller beslut som 
vunnit laga kraft. 

2.1.1.1 Sökandeförteckning 2 år Nej Digitalt It-system Nej Offentliga jobb  
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2.1.1.1 
Korrespondens i 
rekryteringsärende 2 år* Nej   Nej  

*Avser korrespondens som 
har betydelse för beslut, till 
exempel meddelande om 
återkallande av ansökan eller 
meddelande om avbruten 
rekrytering. Även information 
till och korrepondens med 
fackliga företrädare och 
information till 
Arbetsförmedlingen. 
Korrespondens som saknar 
betydelser för beslut gallras 
vid inaktualitet. 

2.1.1.1 Personlighetsbedömning 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt It-system Nej 

PI Predictive 
index 

*Gallras efter avslutad 
rekrytering. 
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2.1.1.1 
Grunduppgifter i 
säkerhetsprövning Bevaras* Nej Papper 

Närarkiv i 
personakt 

39 kap 1-3§ 
Personaladminis
trativ 
verksamhet  

Avser till exempel 
minnesanteckningar eller 
sammanfattande 
dokumentation från samtal, 
referenstagning, 
säkerhetsprövningssamtal 
(personbedömningssamtal) 
och registerkontroll enligt 
säkerhetsskyddslagen.*Handl
ingar avseende den anställde. 
Vid ej erhållen tjänst gallras 
handlingarna 2 år efter det 
att beslutet om anställning 
vunnit laga kraft. Vid 
preskriptionsavbrott enligt 
diskrimineringslagen får 
handlingar gallras först då 
den väckta talan har avslutats 
genom dom eller beslut som 
vunnit laga kraft.  

2.1.1.1 
Utdrag ur 
belastningsregister 

Vid 
inaktualitet* Nej Papper 

Närarkiv i 
personakt 

39 kap 1-3§ 
Personaladminis
trativ 
verksamhet  

*Beroende på yrkesgrupp 
återlämnas eller gallras efter 
det att anteckning gjorts om 
att utdraget har visats upp 
alternativt förvaras i 
personalakt under 
anställningstiden och gallras 
efter avslutad anställning. 

2.1.1.1 Tjänstelegitimation 
Vid 
inaktualitet* Nej Papper 

Närarkiv i 
personakt Nej  

*Gallras tidigast efter det att 
tjänstelegitimationen 
upphört gälla. 
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2.1.3.4 Beslut om fritidsstudiestöd Bevaras* Ja Digitalt It-system Nej 
Open 
ePlatform 

*Hanteras i e-tjänst, gallras 
där efter 6 månader. 
Diarieförs och bevaras i 
Public360. 

2.1.3.4 Underlag fritidstudiestöd 2 år* Nej 
Papper/digi
talt It-system Nej 

Open 
ePlatform 

*Kvitton etc. inkommer via e-
tjänst eller papper. Gallras i 
Open ePlatform efter 6 
månader. Skickas till 
ekonomikontoret och gallras 
sedan efter 2 år. 

2.1.3.4 Protokoll KomAn Bevaras Nej Papper Närarkiv Nej   

2.1.3.4 

Underlag till beslut 
personalföreningen 
KomAn Bevaras Nej Papper Närarkiv Nej  

Avser till exempel 
informationsmaterial och 
inbjudningar som ligger till 
grund för protokollsförda 
beslut. 

2.1.3.4 Nyhetsbrev KomAn Bevaras Nej Papper Närarkiv Nej Paloma  

2.1.3.4 Webbplats KomAn 
Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt  Nej  *Uppdateras löpande. 

2.1.3.4 Resor och event KomAn 1 år Nej Digitalt It-system Nej Paloma 

Avser till exempel 
deltagarförteckningar, 
information och program. 

2.1.3.4 
Ansökan resekort 
Hallandstrafiken 2 år Nej 

Papper/digi
talt It-system Nej 

Open 
ePlatform 

Inkommer via e-tjänst eller 
på papper. Nettolöneavdrag. 

2.1.3.4 
Beställningslista 
förmånscyklar 

Vid 
inaktualitet* Nej Digitalt Filarea Nej Filarea F: 

Underlag för löneavdrag. 
*Gallras efter avtalstidens 
utgång. 
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2.1.6.4 
Anteckning - förebyggande 
insatser 

Vid 
inaktualitet Ja* Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ 
Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda 
personer Adato *Vid sekretessförekomst. 

2.1.6.4 Arbetsförmågebedömning Bevaras Nej Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ 
Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda 
personer Asynja  

2.1.6.4 
Arbetsgivarens 
arbetsförmågebedömning Bevaras Ja Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ 
Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda 
personer Adato 

Handlingar på papper 
skannas in och 
pappershandlingar gallras 
efter inskanning. 

2.1.6.4 
Avstämningsmöte - 
mötesanteckningar Bevaras Ja* Digitalt It-system 

21 kap 1-3§ 
Hälsa och 
sexualliv samt 
förföljda 
personer Adato 

Möte mellan involverade 
parter i ärendet.  
*Vid sekretessförekomst. 
Kommunhälsan förvarar 
mötesanteckningar i Asynja.  

2.1.6.4 
Beslut från 
Försäkringskassan Bevaras Nej Digitalt It-system  Adato 

Beslut på pappers skannas in 
och pappershandlingar 
gallras efter inskanning. 

2.1.6.4 Läkarintyg Bevaras* Ja** Digitalt It-system 

39 kap 1-3§ 
Personaladminis
trativ 
verksamhet Adato 

Läkarintyg på papper skannas 
in och pappret gallras efter 
inskanning. *Ej rehabärende 
gallras efter 2 år.  
**Vid sekretssförekomst. 

2.1.6.4 Rehabiliteringsutredning Bevaras Ja* Digitalt It-system 

39 kap 1-3§ 
Personaladminis
trativ 
verksamhet Adato 

Inkluderar plan för återgång i 
arbete. 
*Vid sekretessförekomst. 
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2.3.3.1 Diarieförda handlingar Bevaras Ja Digitalt It-system 
se respektive 
handlingstyp Public 360 

Handlingar som inkommit 
eller upprättats på papper 
skannas in och gallras efter 
inskanning. Den skannade 
versionen kan därefter 
betraktas som det faktiska 
originalet och bevaras 
digitalt. Gallring kan ske 
under förutsättning att det 
inte påverkar handlingens 
värde för att styrka ägande 
eller överenskommelse eller 
för att handlingen behöver 
kunna uppvisas i ursprungligt 
format enligt lag, förordning, 
beslut eller annan 
bestämmelse. Sådana 
handlingar bevaras på papper 
i akt i närarkiv. 

2.3.3.1 
Medgivande för 
postöppning 

Vid 
inaktualitet* Nej Papper Registrator Nej  

*Gallras vid avslutad 
anställning. 

2.3.3.1 
Korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse 

Vid 
inaktualitet* Nej 

Papper och 
digitalt 

It-system och 
handläggare Nej Outlook 

Avser information som 
inkommer för kännedom och 
inte föranleder någon åtgärd 
från myndigheten, 
rutinartade förfrågningar och 
liknande. *Gallras senast 
efter 6 månader. 

2.3.3.1 Korrespondens Bevaras Ja Digitalt It-system  Public 360 

Avser korrespondens som 
tillför uppgift i ett ärende 
och/eller föranleder en 
åtgärd från myndigheten. 

































Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2021-06-07 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 66 Dnr FGN 2021/0238 

Gallring av handlingar av tillfällig och ringa 
betydelse 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. handlingar av tillfällig och ringa betydelse gallras vid inaktualitet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

I kommunens verksamheter hanteras stora mängder information som är 

allmänna handlingar men som har en liten betydelse för verksamheten. Det 

kan också handla om information som är aktuell och har ett värde endast 

under en kort tid. Denna information behöver inte arkiveras eller sparas 

någon längre tid. Det finns också information som av tekniska eller 

juridiska skäl är olämplig att behålla. Sådana handlingar ska gallras när 

ansvarig handläggare gör bedömningen att informationen däri inte längre 

är aktuell. 

Vilka allmänna handlingar som bedöms vara av tillfällig och ringa betydelse 

för kommunens verksamhet, allmänhetens insyn och framtida forskning 

beskrivs i Instruktion för gallring av handlingar av tillfällig och ringa 

betydelse som beslutas av kommunarkivet.  

Förskole- och grundskolenämnden är ansvarig myndighet för nämndens 

arkiv och ska därmed besluta om vilka handlingar som ska gallras 

(förstöras) respektive bevaras. Detta sker dels genom att nämnden 

fastställer en dokumenthanteringsplan och dels genom separata 

gallringsbeslut såsom detta gällande handlingar av tillfällig och ringa 

betydelse. 

Beslutsunderlag 
Instruktion för gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse 

Övervägande 
Kommunstyrelsen har efter förslag från kommunarkivet beslutat om 

gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse (KS 2021-01-26 § 13). 

Kommunarkivet ansvarar för att framtagna gallringsanvisningar 

överensstämmer med gällande lagstiftning, Riksarkivets föreskrifter samt 

Sveriges kommuners och regioners gallringsråd. 

Detta beslut medför att förskole- och grundskolenämnden hanterar 

handlingar av tillfällig och ringa betydelse på det sätt som rekommenderas 

av kommunarkivet. 
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Arkivredogörare 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Line Isaksson Eriksoo 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Gallring av handlingar av tillfällig och ringa 

betydelse

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. handlingar av tillfällig och ringa betydelse gallras vid inaktualitet.

Beskrivning av ärendet 
I kommunens verksamheter hanteras stora mängder information som är 

allmänna handlingar men som har en liten betydelse för verksamheten. Det 

kan också handla om information som är aktuell och har ett värde endast 

under en kort tid. Denna information behöver inte arkiveras eller sparas någon 

längre tid. Det finns också information som av tekniska eller juridiska skäl är 

olämplig att behålla. Sådana handlingar ska gallras när ansvarig handläggare 

gör bedömningen att informationen däri inte längre är aktuell. 

Vilka allmänna handlingar som bedöms vara av tillfällig och ringa betydelse 

för kommunens verksamhet, allmänhetens insyn och framtida forskning 

beskrivs i Instruktion för gallring av handlingar av tillfällig och ringa 

betydelse som beslutas av kommunarkivet.  

Förskole- och grundskolenämnden är ansvarig myndighet för nämndens arkiv 

och ska därmed besluta om vilka handlingar som ska gallras (förstöras) 

respektive bevaras. Detta sker dels genom att nämnden fastställer en 

dokumenthanteringsplan och dels genom separata gallringsbeslut såsom detta 

gällande handlingar av tillfällig och ringa betydelse. 

Beslutsunderlag 
Instruktion för gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse 

Övervägande 
Kommunstyrelsen har efter förslag från kommunarkivet beslutat om gallring 

av handlingar av tillfällig och ringa betydelse (KS 2021-01-26 § 13). 

Kommunarkivet ansvarar för att framtagna gallringsanvisningar 
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överensstämmer med gällande lagstiftning, Riksarkivets föreskrifter samt 

Sveriges kommuners och regioners gallringsråd. 

 

Detta beslut medför att förskole- och grundskolenämnden hanterar handlingar 

av tillfällig och ringa betydelse på det sätt som rekommenderas av 

kommunarkivet. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Beslutet medför att handlingar av tillfällig och ringa betydelse gallras och att 

ett större fokus kan läggas på hantering av de handlingar som ska bevaras. 

Detta skapar förutsättningar för en tydligare och mer resurseffektiv 

dokumenthantering. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Lars Karlsson 

Förvaltningschef  Administrativ chef 

 

Protokollsutdrag 
Arkivredogörare 
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Inledning 

 
I kommunens verksamheter hanteras stora mängder information som är allmänna handlingar men som har en liten betydelse för verksamheten. 

Det kan också handla om information som är aktuell och har ett värde endast under en kort tid. Denna information behöver inte arkiveras eller 

sparas någon längre tid. Det finns också information som av tekniska eller juridiska skäl är olämplig att spara. 

 

Ansvarig nämnd fattar beslut om gallring. Detta är en instruktion som närmare beskriver vilka allmänna handlingar som bedöms vara av tillfällig 

och ringa betydelse för kommunens verksamhet, allmänhetens insyn och framtida forskningsbehov och som därmed kan gallras vid inaktualitet i 

enlighet med nämndens gallringsbeslut. 
 

 

 

Ordförklaringar 
 

Handlingstyp: Kategori av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet i en process genomförs.  

 

Allmän handling: Är en handling som förvaras, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. Allmänna handlingar kan vara offentliga om de 

inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).                                                           

 

Gallra: Innebär att man förstör handlingen oavsett om det handlar om digitala handlingar eller handlingar på papper. Om handlingarna innehåller 

personuppgifter bör gallringen ske under kontroll genom att handlingarna bränns eller destrueras med hjälp av dokumentförstörare. Digital 

information ska förstöras så att den inte går att återskapa. Föreskriven gallring ska alltid utföras. 

 

Vid inaktualitet: Innebär att ansvarig handläggare själv gör bedömningen när handlingen inte länge är aktuell och ska gallras. Gallringen kan 

ske när informationen inte längre behövs för verksamheten eller för allmänhetens insyn och den inte heller bedöms vara av intresse för framtida 

forskning. Handlingen ska då inte längre ha något värde för rättsskipning, förvaltning eller forskning. Om inget annat anges ska gallringen ske 

senast två år efter utgången av det år då handlingen skapades eller inkom till myndigheten men tidigast efter en vecka. 

 

Medium: Medel och metoder för överföring och lagring av information.  
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elektroniska signaturer eller motsvarande. De får inte heller vara strukturerade 

på ett sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. 

 

Handlingar som överförts till annan 

databärare 

Vid inaktualitet Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium, under 

förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål, till exempel 

arkivexemplar av elektroniska handlingar och mikrofilm (säkerhets‑, mellan‑ 

och bruksexemplar) som har ersatts av nya exemplar, samt elektroniska 

handlingar på lagringsmedium som endast framställts för överföring, 

utlämnande, utlån eller spridning av handlingar. 

 

Pappershandlingar efter skanning Vid inaktualitet Handlingar som upprättats eller inkommit på papper och som skannats in för att 

hanteras i digital form i verksamhetssystem, så kallad ersättningsskanning. 

Gallring kan ske under förutsättning att det inte påverkar handlingens värde för 

att styrka ägande eller överenskommelser eller att handlingen behöver kunna 

uppvisas i ursprungligt format enligt lag, förordning, beslut eller annan 

bestämmelse. Gallringen får tidigast ske efter det att den skannade handlingens 

kvalitet har granskats. 

 

Om informationen ska bevaras får gallring av pappersoriginal endast ske 

efter samråd med kommunarkivet som ska godkänna verksamhetssystemet 

för elektronisk arkivering. 

 

Ska anges per aktuellt handlingsslag i respektive dokumenthanteringsplan. 

 

Webbsidor Vid inaktualitet Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte, till 

exempel webbsidor, under förutsättning att handlingarna har överförts till annat 

lagringsformat eller annan databärare för bevarande. Om överföringen innebär 

förlust av samband med andra handlingar inom eller utom myndigheten, till 

exempel genom elektroniska länkar, får en bedömning göras i varje enskilt fall 

av länkarnas värde. Anvisningar för varberg.se finns i dokumenthanteringsplan. 

 

 





7. Information Rapport efter granskning av hanteringen av 

personuppgiftsincidenter



8. Information Handlingsplan mot bakgrund av 

medarbetarundersökningen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 67 Dnr FGN 2021/0147 

Svar på remiss arbetsplan gällande friskvårds- 
och aktivitetsgrupper 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. anta i ärendet beskrivna överväganden som nämndens remissvar på

arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om arbetsplan för friskvårds- och 
aktivitetsgrupper. I samband med att arbetsplanen godkändes beslutades 
att skicka den på remiss för åtagande och förankring till berörda nämnder. 

Arbetsplanen som är framarbetad i samverkan mellan kommunen och 
regionen innebär att barn och unga som har kontakt med specialistvården 
kan, om de vill, få erbjudande om att delta i fritidsaktiviteter i kommunens 
regi. Om barnet antar erbjudandet skrivs en överenskommelse om extra 
stöd och hjälp att hitta något roligt att göra på sin fritid och få erbjudande 
om att ingå i olika grupper med andra barn och unga. Målgruppen är barn 
med samsjuklighet, ofrivillig ensamhet, fetma, svårigheter i skolan och 
frånvaro av fritidsaktiviteter.  

Det övergripande målet med insatsen är att erbjuda likvärdiga 
förutsättningar till en god hälsa för barn och unga i kommunen. Insatsen 
förväntas leda till att ge barn och unga i behov av särskilt stöd tillgång till 
en aktiv och meningsfull fritid genom deltagande i friskvårds- och 
aktivitetsgrupper. Ytterst handlar målsättningen om att fler unga ska nå 
målen i skolan genom att gå från inaktivitet till aktivitet med hjälp av 
fritidsaktiviteter med 
stöd av trygga vuxna.  

Ansvar för arbetet ligger inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde, men arbetet innefattar även en omfattande samverkan 
med förskole- och grundskoleförvaltningen, utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och lokala nämnden i 
Varberg, Region Halland.  

Förvaltningarna önskas och förväntas bidra i arbetet med följande; 

 Aktivt verka för målen och intentionerna i verksamheten.

 Bidra i samverkan kring deltagare som deltar i verksamheten genom

att stötta individen till aktiviteter. Det kan till exempel handla om

att en lärare, skolsköterska, kurator eller socialsekreterare i enlighet

med sitt uppdrag underlättar och skapar förutsättningar för de barn

och unga som är aktuella för friskvårds-eller aktivitetsgrupper.
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 Utse kontaktpersoner som är deltagare i aktuella 

samverkansgrupper och som för dialog kring arbetet internt i den 

egna organisationen och i samverkan med övriga aktörer i arbetet. 

 Bjuda in koordinator för friskvårds-och aktivitetsgrupperna till SIP-

möten i de fall det är relevant. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper, kultur- och 

fritidsnämnden 

 

Övervägande 

Förskole- och grundskolenämnden ställer sig positivt till insatsen med 

friskvårds- och aktivitetsgrupper och målet/syftet att ge barn likvärdiga 

förutsättningar att få en fungerande och tillfredsställande skolgång och 

fritid. Förskole- och grundskolenämnden instämmer i vikten att arbetet 

med målgruppen inom ramen för friskvårds- och aktivitetsgrupper 

genomförs i bred samverkan med berörda aktörer, där förskole- och 

grundskoleförvaltningen är en naturlig samverkanspart. För att stärka 

arbetsplanen och det framtida arbetet finns det därför ett behov av att 

ytterligare förtydliga samverkansprocesserna mellan förvaltningarna, både 

på en strategisk- och operativnivå. Även ansvarsfördelningen mellan 

förvaltningarna behöver tydliggöras samt förskole- och 

grundskoleförvaltningens roll i arbetet med och implementeringen av 

arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper.   

 

Förskole- och grundskolenämnden vill lyfta att det i arbetsplanen kan vara 

en fördel att förtydliga innebörden av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd inom denna kontext. I skolans verksamhet används begreppet barn i 

behov av särskilt stöd i det fall det framkommer att en elev inte kommer att 

nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd givits i form av 

extra anpassningar. Eleven kan då anses vara i behov av särskilt stöd vilket 

regleras i det åtgärdsprogram som upprättas av rektor. 

 

I arbetsplanen, avsnitt 4.1, redogörs att aktiviteterna i friskvårdsgruppen 

kan innefatta ”…skolidrott under inspirerande och kravlösa former…”  

Begreppet skolidrott används vanligen för att beskriva organiserad 

idrottsverksamhet inom skolans ram. Nämnden ser här ett behov av att 

förtydliga vad det kommer innebär i praktiken. Finns planer på att 

friskvårdsgrupperna även kommer bedriva verksamhet under skoltid och 

inom skolans verksamhet?  

 

I avsnitt 4.2 står att aktivitetsgrupper även riktar sig till barn som är i 

behandling hos barn- och elevhälsan. Nämnden vill här betona att barn- 

och elevhälsan inte erbjuder någon behandling. 
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Vidare ser förskole- och grundskolenämnden även ett behov av att i avsnitt 

5.1 tydliggöra innebörden av vad som avses med att deltagare genom 

åtgärdsprogram från skolan får stöd i friskvårdgruppen/aktivitetsgruppen 

för att nå kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa i anpassad form. I 

arbetsplanen anges det i nuläget som ett obligatoriskt moment. Nämnden 

vill understryka att då åtgärdsprogram beslutas av rektor och regleras i 

skollagen behövs ytterligare dialog föras med förskole- och 

grundskoleförvaltningen.  

 

Slutligen ser förskole- och grundskolenämnden ett behov av att 

finansieringen för friskvårds- och aktivitetsgrupperna tydliggörs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden  

Ansvarig handläggare  
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Cornelia Gustafsson,  034088756 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Svar på remiss arbetsplan gällande friskvårds- 

och aktivitetsgrupper 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. anta i ärendet beskrivna överväganden som nämndens remissvar på

arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper.

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om arbetsplan för friskvårds- och 
aktivitetsgrupper. I samband med att arbetsplanen godkändes beslutades att 
skicka den på remiss för åtagande och förankring till berörda nämnder.  

Arbetsplanen som är framarbetad i samverkan mellan kommunen och 
regionen innebär att barn och unga som har kontakt med specialistvården kan, 
om de vill, få erbjudande om att delta i fritidsaktiviteter i kommunens regi. 
Om barnet antar erbjudandet skrivs en överenskommelse om extra stöd och 
hjälp att hitta något roligt att göra på sin fritid och få erbjudande om att ingå i 
olika grupper med andra barn och unga. Målgruppen är barn med 
samsjuklighet, ofrivillig ensamhet, fetma, svårigheter i skolan och frånvaro av 
fritidsaktiviteter.  

Det övergripande målet med insatsen är att erbjuda likvärdiga förutsättningar 
till en god hälsa för barn och unga i kommunen. Insatsen förväntas leda till att 
ge barn och unga i behov av särskilt stöd tillgång till en aktiv och meningsfull 
fritid genom deltagande i friskvårds- och aktivitetsgrupper. Ytterst handlar 
målsättningen om att fler unga ska nå målen i skolan genom att gå från 
inaktivitet till aktivitet med hjälp av fritidsaktiviteter med 
stöd av trygga vuxna.  

Ansvar för arbetet ligger inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde, men arbetet innefattar även en omfattande samverkan 
med förskole- och grundskoleförvaltningen, utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och lokala nämnden i 
Varberg, Region Halland.  

Förvaltningarna önskas och förväntas bidra i arbetet med följande; 

 Aktivt verka för målen och intentionerna i verksamheten.
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 Bidra i samverkan kring deltagare som deltar i verksamheten genom 

att stötta individen till aktiviteter. Det kan till exempel handla om att 

en lärare, skolsköterska, kurator eller socialsekreterare i enlighet med 

sitt uppdrag underlättar och skapar förutsättningar för de barn och 

unga som är aktuella för friskvårds-eller aktivitetsgrupper. 

 Utse kontaktpersoner som är deltagare i aktuella samverkansgrupper 

och som för dialog kring arbetet internt i den egna organisationen och i 

samverkan med övriga aktörer i arbetet. 

 Bjuda in koordinator för friskvårds-och aktivitetsgrupperna till SIP-

möten i de fall det är relevant. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper, kultur- och 

fritidsnämnden 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskolenämnden ställer sig positivt till insatsen med 

friskvårds- och aktivitetsgrupper och målet/syftet att ge barn likvärdiga 

förutsättningar att få en fungerande och tillfredsställande skolgång och fritid. 

Förskole- och grundskolenämnden instämmer i vikten att arbetet med 

målgruppen inom ramen för friskvårds- och aktivitetsgrupper genomförs i 

bred samverkan med berörda aktörer, där förskole- och 

grundskoleförvaltningen är en naturlig samverkanspart. För att stärka 

arbetsplanen och det framtida arbetet finns det därför ett behov av att 

ytterligare förtydliga samverkansprocesserna mellan förvaltningarna, både på 

en strategisk- och operativnivå. Även ansvarsfördelningen mellan 

förvaltningarna behöver tydliggöras samt förskole- och 

grundskoleförvaltningens roll i arbetet med och implementeringen av 

arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper.   

 

Förskole- och grundskolenämnden vill lyfta att det i arbetsplanen kan vara en 

fördel att förtydliga innebörden av begreppet barn i behov av särskilt stöd 

inom denna kontext. I skolans verksamhet används begreppet barn i behov av 

särskilt stöd i det fall det framkommer att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd givits i form av extra 

anpassningar. Eleven kan då anses vara i behov av särskilt stöd vilket regleras i 

det åtgärdsprogram som upprättas av rektor. 

 

I arbetsplanen, avsnitt 4.1, redogörs att aktiviteterna i friskvårdsgruppen kan 

innefatta ”…skolidrott under inspirerande och kravlösa former…”  Begreppet 
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skolidrott används vanligen för att beskriva organiserad idrottsverksamhet 

inom skolans ram. Nämnden ser här ett behov av att förtydliga vad det 

kommer innebär i praktiken. Finns planer på att friskvårdsgrupperna även 

kommer bedriva verksamhet under skoltid och inom skolans verksamhet?  

 

I avsnitt 4.2 står att aktivitetsgrupper även riktar sig till barn som är i 

behandling hos barn- och elevhälsan. Nämnden vill här betona att barn- och 

elevhälsan inte erbjuder någon behandling. 

 

Vidare ser förskole- och grundskolenämnden även ett behov av att i avsnitt 5.1 

tydliggöra innebörden av vad som avses med att deltagare genom 

åtgärdsprogram från skolan får stöd i friskvårdgruppen/aktivitetsgruppen för 

att nå kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa i anpassad form. I arbetsplanen 

anges det i nuläget som ett obligatoriskt moment. Nämnden vill understryka 

att då åtgärdsprogram beslutas av rektor och regleras i skollagen behövs 

ytterligare dialog föras med förskole- och grundskoleförvaltningen.  

 

Slutligen ser förskole- och grundskolenämnden ett behov av att finansieringen 

för friskvårds- och aktivitetsgrupperna tydliggörs. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Ärendet medför inga kostnader för verksamheten. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén  

Utvecklingschef  

 

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämnden  

Ansvarig handläggare  

 
 

Carina Uvenfeldt  
Förvaltningschef  
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1. Bakgrund 
Det finns behov av insatser till barn i behov av särskilt stöd för att de ska få likvärdiga 

förutsättningar som andra att få en fungerande och tillfredsställande skolgång och fritid. För 

de barnen har Region Halland tillsammans med Kungsbacka kommun arbetat fram en 

modell, som kallas friskvårds- och aktivitetsgrupper. Friskvårdsgrupper riktas till barn med 

obesitas/fetma och aktivitetsgrupper riktas till barn med övervikt, psykisk ohälsa och/eller 

svårigheter kring fritidsaktiviteter på grund av funktionsnedsättning. Arbetet hålls samman 

av en eller flera lokala kommunala koordinatorer och sker i nära samråd med barnet och dess 

familj. 

Modellen bygger på samverkan mellan Region Halland, Varbergs kommun och RF Sisu 

Halland för att alla barn ska få likvärdiga förutsättningar till ett gott liv, vilket är 

grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle. Centrala faktorer i arbetet är 

jämlik fysisk och psykisk hälsa, ökat välmående och godkända betyg i skolan. 

Arbetet innebär att barn och unga som har kontakt med specialistvården som tillhör 

målgruppen kan få erbjudande om att delta i fritidsaktiviteter. Om barnet antar erbjudandet 

skrivs en överenskommelse om att få extra stöd och hjälp att hitta något roligt att göra på sin 

fritid genom ett erbjudande om att ingå i en grupp med andra barn och unga. 

Fritiden är en viktig del i unga människors liv - den är viktig för den sociala utvecklingen, 

hälsan och på sikt även skolgången. I föreningslivet och i andra fritidsaktiviteter får de 

möjlighet att utvecklas, bygga självkänsla och få ökad tro på den egna förmågan. Barn och 

unga i mindre resursstarka familjer, barn med fetma eller någon funktionsnedsättning är 

exempel på grupper som inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter eller föreningsliv i 

samma utsträckning som andra. Därför finns friskvårds- och aktivitetsgrupper som en 

möjlighet för dessa barn och ungdomar.  

1.1 Tidiga insatser - sociala investeringar 

Att tidigt avsätta resurser för att förbättra olika tillstånd för en grupp unga kan kallas för en 

social investering. En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie 

arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade 

samhällsekonomiska kostnader på sikt.  

Att sätta in insatser tidigt för att ”mota Olle i grind” kan leda till stora besparingar av både 

lidande och pengar. Den årliga samhällskostnaden för fetma beräknas uppgå till 70 miljarder 

kronor.1 Det långsiktiga syftet med friskvårds- och aktivitetsgrupper är att ge barn i behov av 

stöd bättre förutsättningar till en mer jämlik fysisk och psykisk hälsa, vilket i sin förlängning 

tros öka möjligheterna att klara skolan. 

 

2. Mål 
Det övergripande målet för verksamheten är att erbjuda likvärdiga förutsättningar till en god 

hälsa för barn och unga i kommunen. Verksamheten förväntas leda till att ge barn och unga i 

behov av särskilt stöd tillgång till en aktiv och meningsfull fritid genom deltagande i 

friskvårds- och aktivitetsgrupper. Ytterst handlar målsättningen om att fler unga ska nå 

                                                        
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-
matvanor/overvikt-och-fetma/ 



 

 

målen i skolan genom att gå från inaktivitet till aktivitet med hjälp av fritidsaktiviteter med 

stöd av trygga vuxna.  
 

2.1 Delmål 

 Mottagande av 40 förfrågningar under första halvåret  

 6 - 8 fasta aktiviteter per vecka att erbjuda deltagarna, presenteras i ett 

veckoschema 

 Genomföra minst två läger för målgruppen under loven 
 

3. Målgrupp - barn i behov av särskilt stöd  
Friskvårds- och aktivitetsgrupper riktar sig till barn och unga mellan 5 och 18 år i behov av 

särskilt stöd som diagnosticerats med: 

 Fetma 

 Psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och övervikt 
 

Erbjudandet om deltagande i verksamheten riktar sig främst till de barn och unga som har 

störst behov av stöd för sin hälsa och fritid. Det kan handla om barn och unga som utöver sin 

diagnos har andra belastande faktorer som till exempel socioekonomisk eller annan 

utsatthet, ofrivillig ensamhet, problematisk skolfrånvaro, omsorgssvikt, brist på meningsfull 

fritid men också brist på delaktighet och inflytande i sitt eget liv. 

3.1 Fetma 

Övervikt och fetma bland barn har ökat kraftigt de senaste 25 åren. I Sverige har 

fetmaförekomsten hos barn ökat från en till fyra procent. Risken att fetma hos barn kvarstår i 

vuxen ålder är hög och leder i förekommande fall till en förkortad medellivslängd. Det är 

därför angeläget att förebygga barnfetma och sätta in behandling tidigt. Många barn med 

fetma lider av samsjuklighet och har ofta psykiska besvär i form av exempelvis dålig 

självkänsla, självskadebeteenden men också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det 

innebär ytterligare behov av stöd. Av de unga som har fetma går cirka 55 procent ut 

gymnasiet med godkända betyg, vilket kan jämföras med de som inte har fetma där 76 

procent går ut med godkända betyg.  

I Halland har cirka 2280 barn i åldern 0 - 17 år diagnosticerats med fetma.  Vid halvårsskiftet 

2020 var 180 barn inskrivna på barn- och ungdomsmottagningen för fetma i Varberg. 

3.2 Psykisk ohälsa 

Barn med olika funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa idrottar eller deltar i andra 

fritidsaktiviteter i lägre utsträckning än andra barn. Unga med funktionsnedsättningar 

rapporterar att de är mindre nöjda med sin fritid än övriga.2 Vissa unga med 

funktionsnedsättning, framför allt de med intellektuella funktionsnedsättningar, tycks ha 

påtagligt sämre möjligheter till en meningsfull fritid och ett aktivt samhällsengagemang3 än 

andra barn. 

 

                                                        
2 Lupp Varberg, 2018 
3 Mucf – Unga med funktionsnedsättning 



 

 

4. Friskvårds- och aktivitetsgrupper 

Arbetsmodellen med friskvårds- och aktivitetsgrupper innebär att barn och unga som har 

behov av särskilt stöd kan få en remiss, också kallad överenskommelse, till Varbergs 

kommuns kultur- och fritidsverksamhet för att få stöd att hitta roliga fritidsaktiviteter. 

Barnets intresse och vilja står i fokus för att hitta just den eller de fritidsaktiviteter de vill 

ägna sig åt. Verksamheten arbetar i enlighet med barnkonventionen och utgår från ungas rätt 

till utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheten bygger på ungas 

delaktighet, inflytande, inkludering och trygghet vilket säkerställs genom arbetsmodellens 

struktur och där aktiviteter leds och stöttas av tillgängliga, kompetenta och trygga vuxna.  

4.1 Friskvårdsgrupper 

Friskvårdsgrupper riktar sig till barn som har diagnosticerats med fetma hos 

barnmottagningen i Varberg, Region Halland. På barnmottagningen får barnet och 

vårdnadshavare stöd och behandling för fetman och eventuell annan samsjuklighet.4 

Behandlande läkare och sjuksköterska kan i samråd med barn och vårdnadshavare skriva en 

överenskommelse om remiss till friskvårdsgruppen.   

Aktiviteterna i friskvårdsgruppen kan vara kulturella såsom musik, dans och andra 

konstnärliga uttryck men också skolidrott under inspirerande och kravlösa former, simning, 

ridning, fotboll, gymträning, matlagning eller annat som barnet själv väljer i samråd med 

kommunens koordinator. Det kan också vara så att barnet vill delta i någon föreningsaktivitet 

och då kan få stöd för det.  

4.2 Aktivitetsgrupper 

Aktivitetsgrupper riktar sig till barn som är i behandling hos barn- och ungdomspsykiatrin i 

Varberg (BUP), habiliteringen eller barn- och elevhälsan. Genom sin specialistvårdskontakt 

kan barnen få erbjudande om deltagande i aktivitetsgrupper i Varbergs kommun. 

Överenskommelsen tas emot av kommunens koordinator och barnet erbjuds stöd och hjälp 

att hitta roliga och inspirerande fritidsaktiviteter. BUP bedömer att ungefär 9 procent av alla 

skolbarn i kommunen någon gång under sin skoltid behöver hjälp för sin psykiska hälsa. BUP 

möter årligen cirka 900 barn och ungdomar, inte alla har behov eller intresse av att delta i 

aktivitetsgrupp men för en del kan det passa. 

4.3 Resultat av arbetet med Friskvårds- och Aktivitetsgrupper i Kungsbacka  

I Kungsbacka kommun har arbetet med friskvårdsgrupper pågått under tolv år. 

Uppföljningar av verksamheten visar resultat i form av att den upplevs som viktig, är 

uppskattad och gör skillnad i barnens liv. Resultaten visar att barnen hittar nya 

sammanhang, är mer fysiskt aktiva, får kompisar, blir gladare och mer självsäkra. 

Arbetet med aktivitetsgrupper för barn och unga med psykisk ohälsa har pågått under cirka 

tre år och visar liknande resultat. 

Vidare pågår under 2020 -20 21 ett antal forskningsstudier och uppsatser kring arbetet med 

friskvårdsgrupper i både Kungsbacka och Laholm. Mastersstudenter vid Högskolan i 

Halmstad och Göteborgs Universitet genomför under denna period kvalitativa studier på 

området, med fokus på deltagares och vårdnadshavares upplevelser av arbetet. Utöver dessa 

studier är målsättningen även att fyra vetenskapliga artiklar ska publiceras under 2021. 

Studierna ska baseras på de kvantitativa data från både vård och skola som samlats in i 

Kungsbacka under de tolv år som arbetet med friskvårdsgruppen pågått.    

                                                        
4 Samsjuklighet kan handla om psykosociala besvär, depressioner, låg självkänsla, ätstörningar, 
ensamhet och en mängd risker för andra sjukdomar. 







 

 

 Deltagaren börjar i aktivitet 

Deltagaren får stöd av en vuxen ledare att hitta rätt aktivitet och känna sig trygg i den 

processen. Stödet kan handla om att ledaren följer med barnet till aktiviteten och finns på 

plats hela eller delar av tiden. Väljer barnet att vara med i någon av de veckovisa aktiviteterna 

som finns i veckoschemat finns ledare på plats för att ta emot barnet. 

 

7. Övrigt stöd till deltagarna 

Deltagarna i friskvårds- och aktivitetsgrupper har särskilda behov och utmaningar, varför 

snabba kontaktvägar mellan koordinator, aktivitetsledare och specialistvården är av stor vikt. 

För att möjliggöra att deltagande verksamheter kan spara kontaktinformation och dela 

uppgifter om deltagare ska parterna skriva under en samtyckesblankett. 

7.1 Om ett barn mår dåligt på eller i anslutning till en fritidsaktivitet 

Koordinator och aktivitetsledare har snabb tillgång till kontaktperson inom specialistvården 
vid behov av professionell bedömning eller rådgivning kring det deltagande barnet. 
Koordinatorn har regelbunden kontakt med respektive kontaktperson för att möjliggöra 
bästa möjliga stöd för deltagarna.  
 

7.2 SIP-möten 

I de fall det är relevant kan koordinator eller någon av aktivitetsledarna vara med på SIP-

möten6 kring barnet och familjen, för att ge stöd på fritiden i de aktiviteter barnet har valt att 

delta i. Vanligtvis är det skolan eller specialistvården som kallar till SIP-möten. 

8. Organisering och samverkan 

8.1 Intressenter och samverkan 

Arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper sker i huvudsak i samverkan mellan Region 

Halland, Varbergs kommun och RF Sisu Halland. Det är av största vikt att arbetet med 

målgruppen inom ramen för Friskvårds- och Aktivitetsgrupper genomförs i bred samverkan 

där alla medverkande aktörer7 bidrar i arbetet. För att få ett smidigt flöde på beslut och 

information har nedanstående grupperingar skapats. 

                                                        
6 SIP-möten – samordnad individuell plan, en mötesstruktur som kan användas då flera olika 
organisationer behöver samverka kring barn och unga. 
7 Medverkande aktörer – kultur- och fritidsförvaltningen, förskole- och grundskoleförvaltningen, 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, lokala nämnden Varberg, barn- 
och ungdomsspsykiatrin, Barnmottagningen och Habiliteringen i Varberg samt RF Sisu Halland 



    

     
     

    

           

       
           

            
          

          

          
            
  

          
  

 

          
           

              
                

            
            

            
     

          
                

 

 

  



 

 

10. Uppföljning och utvärdering 

Under 2021 kommer Region Halland, i samverkan med berörda kommuner, att ta fram ett 

stöd för hur löpande uppföljning av friskvårds- och aktivitetsgrupper kan bedrivas. Stödet 

kommer bland annat att innehålla rekommendationer kring vilka indikatorer som bör följas 

för att arbetet ska kunna effektutvärderas på ett bra sätt. 

 

11. Plan för vidare finansiering  

Kultur- och fritidsnämnden har enligt beslut i oktober, 20208 tagit ansvar för att starta upp 

arbetet i Varbergs kommun. Regionkontoret, Region Halland delfinansierar verksamheten 

under första året 2021. Från och med år 2022 behöver Varbergs kommun säkerställa en 

långsiktigt hållbar finansiering 

12. Tidsplan 

Verksamheten beräknas starta i liten skala i mars, 2021 och utökas efterhand det är möjligt 

med hänsyn till rådande restriktioner i enlighet med pandemin. 

 

 

 

 

                                                        
8 KFN 2020/0096-1 
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Redovisning enligt program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som

utförs av privata utförare.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för 

varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 

verksamheteter som utförs av privata utförare. Programmet omfattar alla 

verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden 

samt verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. Syftet 

är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka 

allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Avtal med privata utförare ska utformas på så sätt att verksamheten hos de 

privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. 

Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå 

hur samverkan mellan beställaren och utförarens ska genomföras och hur 

brister i verksamheten ska hanteras. Den kommunala huvudmannens 

möjligheter att besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt 

reglerat i avtal. Kommunens ansvar är att följa upp och kontrollera avtal 

med privata utförare. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan 

dock se olika ut beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett 

allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto 

större är kravet på uppföljning och kontroll för att identifiera vilka risker 

som kan finnas. 

Mot bakgrund av detta uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd 

att med utgångspunkt i programmet ansvara för att privata utförare inom 

nämndens verksamhetsområden bedriver verksamheten enligt: 

 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

 de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har

fastställt i verksamhetsplaner.
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Nämnden ska också i juni varje år översiktligt redovisa till 
kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för 
kommunal regi följs upp. 
 

Övervägande 
Inom Förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområde har skol- 

och särskoleskjutstrafik upphandlats och avtal har upprättats med 

Hallandstrafik AB som ägs av Region Halland. 

 

Avtalen reglerar ansvarsfördelningen mellan nämnden som beställare och 

Hallandstrafiken AB som utförare samt beställarens möjlighet att besluta 

om viten, ersättningar och att häva avtalet vid olika typer av avtalsbrott. 

Vidare reglerar avtalen de lagar och krav som gäller för verksamheten, samt 

vilka mål som beställaren satt som utföraren ska arbeta mot, samt hur 

uppföljning, kontroll och utveckling sker. 

 

Lagar och krav 

Hallandstrafiken AB är ett offentligt bolag som i ägardirektiv från Region 

Halland ska garantera allmänhetens rätt till insyn i enlighet med 2 kap. 3 § 

offentlighet- och sekretesslagen. Avtalen reglerar att Hallandstrafiken AB 

som utförare ska inneha samtliga tillstånd och godkännanden från 

myndigheter som behövs för att utföra trafiken i trafikåtagandet. Utföraren 

ansvarar för att samtliga lagar och krav som uppställs myndigheter, 

däribland säkerhets-, miljö-, arbetsmiljö- och arbetsskyddskrav, uppfylls. 

 

Mål 

Avtalen beskriver mål och kvalitetsområden som anses tydliga, relevanta 

och tillräckliga utifrån nämndens krav på skolskjutsverksamheten. I avtalet 

framgår att målet är att barnen och eleverna ska få en positiv upplevelse av 

sin resa. De ska kunna lita på de löften som ges i tidtabeller och annan 

information samt känna sig trygga och väl bemötta. De kvalitetsområden 

som är viktiga för att nå målen är: 

 Kundservice – personal 

 Punktlighet och tillförlitlighet 

 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

 Trafiksäkerhet 

 Miljöpåverkan 

 Fordon 

 Kvalitetskontroll och utveckling 

 

Kvalitetsområdena och hur utföraren arbetar mot målen beskrivs mer 

utförligt i avtalen. 

 

Uppföljning, kontroll och utveckling 

Uppföljning sker genom kvalitetsrapportering. Utföraren ansvarar för att 

kontrollera så att verksamheten sköts enligt avtal och rapportera till 
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beställaren. 

 

Beställaren har också rätt att med egna medel genomföra en 

kvalitetsrevision av verksamheten. Utföraren ska lämna begärda uppgifter 

och medverka i revisionen som också ska utgöra ett stöd för 

kvalitetsutveckling. 

 

Utföraren förväntas fortlöpande lämna förslag på åtgärder för att öka 

kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utföraren ska stå till 

förfogande för att diskutera och utforma förbättringar av trafiksäkerhet och 

miljö tillsammans med beställaren. 

 

Om brister påpekas vid beställarens kvalitetsundersökningar eller 

inspektioner ska utföraren inom en månad redovisa vilka åtgärder som har 

vidtagits eller kommer att vidtas för att rätta till bristerna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (3) 
2021-04-20 Dnr: FGN 

2021/0181-1 

Förskole- och grundskolenämnden 
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Cornelia Gustafsson  
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Redovisning enligt program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som utförs av 

privatautförare

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som

utförs av privata utförare.

Beskrivning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheteter som 

utförs av privata utförare. Programmet omfattar alla verksamhet som 

kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden samt verksamheter 

som genom avtal överlämnas till privata utförare. Syftet är att förbättra 

uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 

privata utförares verksamhet. 

Avtal med privata utförare ska utformas på så sätt att verksamheten hos de 

privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. 

Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur 

samverkan mellan beställaren och utförarens ska genomföras och hur brister i 

verksamheten ska hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter att 

besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt reglerat i avtal. 

Kommunens ansvar är att följa upp och kontrollera avtal med privata utförare. 

Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se olika ut beroende 

på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende 

invånarna är av verksamheten desto större är kravet på uppföljning och 

kontroll för att identifiera vilka risker som kan finnas. 

Mot bakgrund av detta uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att 

med utgångspunkt i programmet ansvara för att privata utförare inom 

nämndens verksamhetsområden bedriver verksamheten enligt: 
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 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt 

i verksamhetsplaner. 

 

Nämnden ska också i juni varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen 
på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs 
upp. 

 
Övervägande 
Inom Förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområde har skol- och 

särskoleskjutstrafik upphandlats och avtal har upprättats med Hallandstrafik 

AB som ägs av Region Halland. 

 

Avtalen reglerar ansvarsfördelningen mellan nämnden som beställare och 

Hallandstrafiken AB som utförare samt beställarens möjlighet att besluta om 

viten, ersättningar och att häva avtalet vid olika typer av avtalsbrott. Vidare 

reglerar avtalen de lagar och krav som gäller för verksamheten, samt vilka mål 

som beställaren satt som utföraren ska arbeta mot, samt hur uppföljning, 

kontroll och utveckling sker. 

 

Lagar och krav 

Hallandstrafiken AB är ett offentligt bolag som i ägardirektiv från Region 

Halland ska garantera allmänhetens rätt till insyn i enlighet med 2 kap. 3 § 

offentlighet- och sekretesslagen. Avtalen reglerar att Hallandstrafiken AB som 

utförare ska inneha samtliga tillstånd och godkännanden från myndigheter 

som behövs för att utföra trafiken i trafikåtagandet. Utföraren ansvarar för att 

samtliga lagar och krav som uppställs myndigheter, däribland säkerhets-, 

miljö-, arbetsmiljö- och arbetsskyddskrav, uppfylls. 

 

Mål 

Avtalen beskriver mål och kvalitetsområden som anses tydliga, relevanta och 

tillräckliga utifrån nämndens krav på skolskjutsverksamheten. I avtalet 

framgår att målet är att barnen och eleverna ska få en positiv upplevelse av sin 

resa. De ska kunna lita på de löften som ges i tidtabeller och annan 

information samt känna sig trygga och väl bemötta. De kvalitetsområden som 

är viktiga för att nå målen är: 

 Kundservice – personal 

 Punktlighet och tillförlitlighet 

 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

 Trafiksäkerhet 
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 Miljöpåverkan 

 Fordon 

 Kvalitetskontroll och utveckling 

 

Kvalitetsområdena och hur utföraren arbetar mot målen beskrivs mer utförligt 

i avtalen. 

 

Uppföljning, kontroll och utveckling 

Uppföljning sker genom kvalitetsrapportering. Utföraren ansvarar för att 

kontrollera så att verksamheten sköts enligt avtal och rapportera till 

beställaren. 

 

Beställaren har också rätt att med egna medel genomföra en kvalitetsrevision 

av verksamheten. Utföraren ska lämna begärda uppgifter och medverka i 

revisionen som också ska utgöra ett stöd för kvalitetsutveckling. 

 

Utföraren förväntas fortlöpande lämna förslag på åtgärder för att öka 

kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utföraren ska stå till förfogande 

för att diskutera och utforma förbättringar av trafiksäkerhet och miljö 

tillsammans med beställaren. 

 

Om brister påpekas vid beställarens kvalitetsundersökningar eller inspektioner 

ska utföraren inom en månad redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller 

kommer att vidtas för att rätta till bristerna. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Beslutsförslaget påverkar inte förskole- och grundskolenämndens ekonomi. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Lars Karlsson  

Förvaltningschef  Administrativ chef  

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 69 Dnr FGN 2021/0250 

Kartläggning av förskole- och 
grundskoleförvaltningens processer för 
överföring till Varberg direkt 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens återrapportering kopplat till nämndens

uppdrag att utreda arbetsuppgifter som kan övergå till Varberg

direkt.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda 

arbetsuppgifter inom förvaltningen som skulle kunna utföras av Varberg 

Direkt, 2021-04-26, § 46. Återrapportering av förvaltningens arbete skulle 

delges nämnd innan Underlag till Budget 2022 och långtidsplan 

presenteras. 

Förvaltningen överväger kontinuerligt organisationens processer för att 

identifiera ytterligare potentiella uppdrag till Varberg direkt. Kopplat till 

nämndens uppdrag har förvaltningen påbörjat en övergripande 

kartläggning av befintliga och potentiella utvecklingsområden. Fokus har 

varit på processer och ärenden som innebär en direkt kontakt med 

medborgare och externa aktörer samt faller inom ramen för ärenden som 

enligt ROSA-modellen är lämpliga att utföras av en medborgar- eller 

kundservice. ROSA (Rationell Organisering av Service Administrationen) är 

en metod som syftar till att förbättra och öka tillgängligheten till servicen, 

kvalitetssäkra processer och effektivisera administrationen. Ärenden som 

enligt denna modell är lämpliga att överföra till en medborgarservice 

innefattar att lämna information, ge vägledning, ansvara för administrativ 

hantering och handläggning samt fatta beslut i ärenden som i sin karaktär 

är så pass rutin- och regelstyrda att de inte kräver sakkunnig bedömning. 

I förskole- och grundskoleförvaltningens fortsatta arbete kommer 

kartläggningen kunna användas som underlag i förvaltningens 

utvecklingsarbete och kontinuerliga dialog med Varberg direkt.  

Beslutsunderlag 
Övergripande kartläggning av förskole- och grundskoleförvaltningens 

processer för överföring till Varberg direkt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övervägande 
Förvaltningen redovisar, i uppdrag från nämnden, en övergripande 

genomgång av befintliga och potentiella utvecklingsområden för ett fortsatt 

samarbete med Varberg direkt. I förvaltningens fortsatta arbete kommer 

den pågående kartläggningen kunna användas som underlag i 

förvaltningens utvecklingsarbete och kontinuerliga dialog med Varberg 

direkt för att identifiera arbetsuppgifter och processer som med fördel 

skulle kunna överföras till Varberg direkt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ansvarig handläggare  
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Cornelia Gustafsson 
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Kartläggning av förskole- och 

grundskoleförvaltningens processer för 

överföring till Varberg direkt 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens återrapportering kopplat till nämndens

uppdrag att utreda arbetsuppgifter som kan övergå till Varberg direkt.

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda 

arbetsuppgifter inom förvaltningen som skulle kunna utföras av Varberg 

Direkt, 2021-04-26, § 46. Återrapportering av förvaltningens arbete skulle 

delges nämnd innan Underlag till Budget 2022 och långtidsplan presenteras. 

Förvaltningen överväger kontinuerligt organisationens processer för att 

identifiera ytterligare potentiella uppdrag till Varberg direkt. Kopplat till 

nämndens uppdrag har förvaltningen påbörjat en övergripande kartläggning 

av befintliga och potentiella utvecklingsområden. Fokus har varit på processer 

och ärenden som innebär en direkt kontakt med medborgare och externa 

aktörer samt faller inom ramen för ärenden som enligt ROSA-modellen är 

lämpliga att utföras av en medborgar- eller kundservice. ROSA (Rationell 

Organisering av Service Administrationen) är en metod som syftar till att 

förbättra och öka tillgängligheten till servicen, kvalitetssäkra processer och 

effektivisera administrationen. Ärenden som enligt denna modell är lämpliga 

att överföra till en medborgarservice innefattar att lämna information, ge 

vägledning, ansvara för administrativ hantering och handläggning samt fatta 

beslut i ärenden som i sin karaktär är så pass rutin- och regelstyrda att de inte 

kräver sakkunnig bedömning. 

I förskole- och grundskoleförvaltningens fortsatta arbete kommer 

kartläggningen kunna användas som underlag i förvaltningens 

utvecklingsarbete och kontinuerliga dialog med Varberg direkt.  
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Beslutsunderlag 
Övergripande kartläggning av förskole- och grundskoleförvaltningens 

processer för överföring till Varberg direkt 

 

Övervägande 
Förvaltningen redovisar, i uppdrag från nämnden, en övergripande 

genomgång av befintliga och potentiella utvecklingsområden för ett fortsatt 

samarbete med Varberg direkt. I förvaltningens fortsatta arbete kommer den 

pågående kartläggningen kunna användas som underlag i förvaltningens 

utvecklingsarbete och kontinuerliga dialog med Varberg direkt för att 

identifiera arbetsuppgifter och processer som med fördel skulle kunna 

överföras till Varberg direkt. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Kartläggningen medför ingen påverkan på verksamhet eller ekonomi. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carine Uvenfeldt  Lars Karlsson 

Förvaltningschef  Administrativ chef  

 

Protokollsutdrag 
Ansvarig handläggare  
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Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Övergripande kartläggning av förskole- och 
grundskoleförvaltningens processer för överföring 
till Varberg direkt  

Varberg direkt startade 2018. Syftet var att skapa en kommungemensam 

medborgarservice för att förenkla vardagen för dem kommunen finns till för 

– invånare, företag, organisationer, besökare och media. Målet var att öka

tillgängligheten, öka kundnöjdheten samt skapa en gemensam ingång till

kommunens verksamheter. Genom Varberg direkt skulle även medborgarna

och aktörer i Varberg kunna erbjudas en mer likvärdig service.

En gemensam medborgarservice skulle även frigöra mer samlad tid för 

värderande handläggning och utredning för handläggare och specialister i 

förvaltningarna, vilket i förlängningen skulle möjliggöra kortare 

handläggningstider samtidigt som tillgängligheten för medborgarna ökade. 

Exempel på uppdrag till Varberg direkt inför starten var: 

 Söka generell information om stadens verksamheter

 Jämföra alternativa lösningar.

 Få svar på beslut i ett ärende.

 Lämna in en felanmälan eller ett klagomål.

 Genomföra olika typer av beställningar.

 Ändra inkomstuppgift.

För att avgöra vilka ärenden och vilken service som Varberg direkt skulle 

handha genomfördes ROSA-analyser på samtliga förvaltningar. ROSA 

(Rationell Organisering av Service Administrationen) är en metod för att 

kartlägga, analysera och utveckla en organisations medborgarorienterade 

dialoger och tjänster. ROSA används för att beskriva innehållet i ett ärende 

och vilka delar av ett ärende som kan flyttas till en medborgarservice eller 

kundservice.  



 

     

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 
432 80 Varberg 

 0340-880 00 212000-1249 Fgn@varberg.se 

  WEBBPLATS 
    www.varberg.se 

 

 

PM 
2021-06-11 

2 (9) 

 Dnr: FGN 2021/0250 

  

  

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen   

I ROSA-metoden lyfts medborgarperspektivet fram. Medborgarens eller 

kundens frågor och ärenden analyseras. Tillgänglighet, kundnytta och nytta 

för organisationen värderas över funktionella gränser. ROSA-modellen 

utgår ifrån att alla frågor och/eller ärenden som kommer in till en kommun, 

går att klassa inom följande grupper: 

1. Information/upplysning 
2. Vägledning/rådgivning 
3. Administrativa förberedelser 
4. Rutin- och regelstyrda beslut 
5. Verksamhetsspecifika förberedelser (utredningar) 
6. Värderande handläggning 
7. Ledning 
8. Politisk styrning 

 
Ärendeprocesser som faller inom klasserna 1 – 4 har låg komplexitet och 

kan anses lämpliga att genomföras av en medborgarservice. 

 

Processer som utförs av Varberg direkt på uppdrag av 
förskole- och grundskoleförvaltningens 

För förskole- och grundskoleförvaltningens räkning lämnar Varberg direkt 

information, ger vägledning, ansvarar för administrativ hantering, 

handläggning och i förekommande fall fattar regelstyrda beslut inom ramen 

för nedanstående beskrivna processer. 

 Ansökan och handläggning av plats i förskola/fritidshem 

 Uppsägning av förskoleplats/fritidshem 

 Val av skola  

 Ansökan och handläggning av skolskjuts  

 Utlämnande av betygskopior  

 Vägledning och information  

 
Ansökan och handläggning av plats i förskola/fritidshem 

Ansökningar till förskoleplats och fritidshemsplats inkommer via e-tjänst till 

Varberg direkt, som administrerar placeringen av barn och elever på 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen   

förskola respektive fritidshem. När vårdnadshavare tackat ja till erbjudande 

om plats informeras rektor och skoladministratör. Vid ansökan om omsorg 

på obekväm arbetstid fattas beslut av rektor.   

För nyanländ sker anmälan idag via en separat e-tjänst som administreras 

delvis av Varberg direkt. Det finns en ambition om att vägen in till förskola 

och skola, i så stor utsträckning som möjligt, ska vara densamma för 

nyanlända som för övriga invånare. Detta är ett pågående utvecklingsarbete 

som involverar Varberg direkt.  

Uppsägning av förskoleplats/fritidshemsplats  

Uppsägning av förskoleplats och fritidshemsplats sker via blankett och 

administreras av Varberg direkt. Vid inkommen uppsägning avregistrerar 

Varberg direkt förskole- eller fritidshemsplatsen och skickar bekräftelse till 

berörd skoladministratör och rektor samt till vårdnadshavare.  

Val av skola 

Inför att ett barn ska börja förskoleklass erbjuds plats i kommunal skola 

utifrån barnets upptagningsområde. Vill vårdnadshavare att deras barn ska 

gå i en annan kommunal skola än den anvisade har de under en period 

möjlighet att göra ett önskemål om val av skola. Ansökan görs via blankett 

som skickas till Varberg direkt. Den administrativa handläggningen sköts 

sedan av Varberg direkt medan beslut fattas av rektor på delegation av 

nämnd. 

Vid byte av skola under pågående skolgång mottar Varberg direkt avsedd 

blankett men den administrativa handläggningen hanteras istället av 

förskole- och grundskoleförvaltningen. 

Utlämnande av betygskopior 

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till Varberg direkt för att hämta ut 

kopia av betyg. Beroende på när betygen är utfärdade förvaras betygen ute 

på skolorna eller centralt på kommunarkivet. Den som efterfrågar 

betygskopian kan antingen få den via mail, post eller hämta ut den på 

Varberg direkt.  
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Förskole- och grundskoleförvaltningen   

Handläggning av ansökan för skolskjuts 

Varberg direkt administrerar och handlägger ansökan om skolskjuts samt 

skriver fram beslutsförslag. Beslut om skolskjuts fattas sedan av 

grundskolechef på delegation av nämnd. Det ska tilläggas att 

handläggningen av skolskjuts till karaktären kan vara värderade och därmed 

inte innefattas av ärenden som enligt ROSA-modellen kan anses lämpligt att 

en kundservice hanterar.  

Vägledning och information 

Utöver ovan nämnda områden svarar även Varberg direkts 

kommunhandledare på allmänhetens frågor inom ett flertal av 

förvaltningens uppdragsområden samt hjälper till att lotsa invånarna till 

rätt personer inom förvaltningen när det behövs. Detta inkluderar 

exempelvis att informera och regler och avgifter inom förskolan, läsårstider 

och studiedagar samt att vägleda invånare vid användning av förvaltningens 

e-tjänster.  

Av de frågor och ärenden som inkommer till Varberg direkt är det 5 % som 

skickas vidare till förvaltningen, resterande 95 % hanteras av Varberg 

direkt1. Tabellen nedan visar fördelningen mellan typerna av frågor och 

ärenden som inkommit och hanterats av Varberg direkt kopplat till förskole- 

och grundskoleförvaltningen. De allra flesta ärenden som inkommit och 

hanteras av Varberg direkt rör frågor kopplat till grundskolorna, förskolorna 

samt skolskjutsen.  

                                                        

1 Inkomna ärenden registrerade i systemet (TopDesk) 





 

     

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 
432 80 Varberg 

 0340-880 00 212000-1249 Fgn@varberg.se 

  WEBBPLATS 
    www.varberg.se 

 

 

PM 
2021-06-11 

6 (9) 

 Dnr: FGN 2021/0250 

  

  

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen   

en direkt kontakt med medborgare och externa aktörer samt faller inom 

ramen för ärenden som enligt ROSA-modellen lämpligen utföras av en 

medborgarservice. Detta innefattar att lämna information, ge vägledning, 

ansvara för administrativ hantering och handläggning samt fatta beslut i 

ärenden som i sin karaktär är så pass rutin- och regelstyrda att de inte 

kräver sakkunnig bedömning.  

Inom ramen för kartläggningen har i nuläget inga ytterligare analyser eller 

konsekvensbedömningar av de ärenden och processer som framkommit 

genomförts. Det är därmed viktigt att ha i åtanke att det krävs ytterligare 

förarbete för att kunna göra en slutgiltig bedömning om en process är 

lämplig att överföra till Varberg direkt eller inte. En sådan bedömning bör 

involvera flera berörda parter, vilket innefattar ansvariga chefer och 

handläggare, facklig samverkan samt Varberg direkt. 

De ärenden och arbetsuppgifter som identifierades under kartläggningen 

innefattas i de processer som redogörs för nedan. Några av processerna 

ingår i pågående utvecklingsarbeten inom förvaltningen.  

 Resor i samband med modersmålsundervisning  

 Fakturering (barnomsorg och fritidshemsplats) 

 Hantering av fristående förskolors underlag inför 
bidragsberäkning 

 Hantering av busskort och elevlistor gällande skolskjuts 

 Byte av skola under pågående skolgång 

 Anmälan till skola för nyanlända 

 Beslut skolskjutsärenden  
 

Resor i samband med modersmålsundervisning  

Resor i samband med modersmålsundervisning ligger utanför den 

upphandlade skolskjutsen och beslutas av rektor. Administrationen av resor 

för elever som har modersmålsundervisning på annan skola ligger idag på 

skoladministratörerna. Vid en bedömning av effekter att helt eller delvis 

centralisera handläggningen och administreringen av resor för elever med 

modersmålsundervisning skulle Varberg direkt kunna vara en 

samarbetspartner.   
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Förskole- och grundskoleförvaltningen   

Fakturering (barnomsorg och fritidshemsplats) 

Processen för fakturering av barnomsorg och fritidshemsplats ligger idag på 

förvaltningen. Faktureringen bygger på de uppgifter som vårdnadshavare 

har rapporterat i e-tjänsten gällande inkomst och barnets vistelsetid. På 

förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete kopplat till processen, nuvarande 

bedömning är att processen bör vara sammanhängande samt för tillfället 

ligga kvar på förvaltningen. Enligt förvaltningens bedömning finns det i 

dagsläget inte några effektiviseringsvinster i att flytta hela eller delar av 

processen till Varberg direkt.  

Hantering av fristående förskolors underlag  

Bidrag till fristående förskolor beräknas på samma grunder som kommunen 

tillämpar på fördelningen av resurser till den egna verksamheten och bygger 

på antal barn på förskolan och dess vistelsetid. De fristående förskolorna i 

kommun rapporterar idag in underlaget för bidragsberäkningen till 

skoladministratören i det upptagningsområde som den fristående förskolan 

ligger. Ett arbete att se över om inrapporteringen från fristående förskolor 

helt ska flyttas från skoladministratörerna och istället ligga centralt på 

förvaltningen pågår idag. I det utvecklingsarbetet skulle en väg framåt vara 

att se över möjligheten och eventuella effekter av att föra över delar av 

processen till Varberg direkt.  

Hantering av busskort och elevlistor gällande skolskjuts 

Hallandstrafiken sammanställer inför höstterminens start listor över 

eleverna som blivit beviljad skolskjuts där det framgår vilka elever som är 

planerade med linjetrafik och upphandlad skolskjuts. Elevlistor tillsammans 

med busskort skickas idag till skoladministratörerna. Skoladministratörerna 

delger sedan denna information till berörda elever inför skolstart och 

distribuerar busskort. Det skulle här vara möjligt att se över eventuella 

fördelar med att centralisera hela eller delar av processen samt om det vore 

lämpligt att överföra den till Varberg direkt.   

Byte av skola under pågående skolgång 

Ansökan om byte av skola mottas av Varberg direkt men administreras av 

förskole- och grundskoleförvaltningen inför beslut. Det samma gäller för 

elever som flyttar in till Varberg under pågående skolgång. Det skulle här 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen   

vara möjligt att se över eventuella fördelar med att flytta över processen till 

Varberg direkt.  

Anmälan till skola för nyanlända 

För nyanlända som inte tidigare har gått i svenska skola finns idag en 

separat e-tjänst som administreras av handläggare på enheten för 

flerspråkighet. Det pågår idag ett utvecklingsarbete för att vägen in i skolan, 

i så stor utsträckning som möjligt, ska vara densamma för nyanlända som 

för övriga invånare. Varberg direkt kan här ses som naturlig 

samarbetspartner i arbetet. 

Beslut skolskjutsärenden  

Som nämnts ovan ansvarar Varberg direkt idag för att handlägga 

skolskjutsärenden och upprättar förslag till beslut. Beslut om skolskjuts 

fattas sedan av grundskolechef på delegation av nämnd. Handläggning av 

skolskjuts är till karaktären värderade och kan därmed sägas ligga utanför 

vad som kan anses lämpligt att en medborgarservice hanterar.  

För att göra processen mer sammanhållen och effektiv skulle dock en 

möjlighet vara att framöver utreda om det vore önskvärt att överföra även 

myndighetsutövningen inklusive budgetansvar helt från förskole- och 

grundskolenämnden till servicenämnden och Varberg direkt.   

Övrigt 

Utöver ovan nämnda processer framkom även vid kartläggningen ett 

område där förvaltningen uppfattar att Varberg direkt skulle kunna utgöra 

ett stöd. Det är idag otydligt vart personer med otillräckliga kunskaper i 

svenska språket kan vända sig för att få hjälp och stöd att fylla i bland annat 

blanketter och e-tjänster som bygger på självservice. Ett önskemål hade 

varit för Varberg direkt att ha personal med ytterligare språkkompetens som 

kan hjälpa och vägleda invånare. 

Sammanfattning  

Förvaltningen ser kontinuerligt över och utvecklar organisationens uppdrag 

och processer. Arbetet sker i dialog med ansvariga chefer och handläggare. 

Samarbetet med Varberg direkt utvecklas också kontinuerligt varvid såväl 



 

     

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 
432 80 Varberg 

 0340-880 00 212000-1249 Fgn@varberg.se 

  WEBBPLATS 
    www.varberg.se 

 

 

PM 
2021-06-11 

9 (9) 

 Dnr: FGN 2021/0250 

  

  

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen   

nuvarande uppdrag som eventuellt nya diskuteras och övervägs. För att 

välja att överföra ansvar för processer till Varberg direkt anser förvaltningen 

att det är viktigt att det finns en nytta för medborgarna, att det medför en 

effektivisering och/eller en kvalitetshöjning med att centralisera samt att det 

finns en volym som motiverar att skapa resurser hos Varberg direkt. 

Inom ramen för kartläggningen har ärenden och processer som berör 

medborgare och externa aktörer identifierats. Kartläggningen har 

begränsats till ärenden som innefattar att ge information och vägledning, 

administrativ hantering samt beslutsärenden som i sin karaktär är så pass 

rutin- och regelstyrda att de inte kräver sakkunnig bedömning. Förskole- 

och grundskoleförvaltningen fortsätter att överväga effekterna av ett utökat 

samarbete med Varberg direkt inom identifierade processer.   

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 70 Dnr FGN 2021/0166 

Remiss: Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven (SOU 2021:11) 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens överväganden och översända till

Utbildningsdepartementet som kommunens remissvar i ärendet

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Varbergs kommun har fått slutbetänkandet Bättre möjligheter för elever 
att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt 
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11, 
på remiss. Förskole- och grundskolenämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden svarar på remissen i samverkan. Ett gemensamt 
remissvar skickas sedan till Utbildningsdepartementet som Varberg 
kommuns remissvar i ärendet. 

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i 
slutbetänkandet uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och 
elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans 
professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka 
särskolan. 

Utredningen föreslår bland annat att: 

 Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram

kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd

som kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares

möjligheter att välja effektiva insatser.

 Skolverket och SPSM ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den

utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov

av särskilt stöd.

 Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom

elevhälsan ska införas för att höja kvaliteten på kartläggning av

stödbehov och utformning av insatser samt för att lärare ska ges ett

bättre stöd i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer.

 En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som

anger att en skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en

skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000

elever och en kurator för högst 400 elever.

 Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på

skolenhetsnivå.
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 En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser 

ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt 

grundsärskolans kursplaner. 

 Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta 

elevernas behov och öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån 

olika timplaner. 

 Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och 

gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad gymnasieskola. För 

att skapa enhetlighet föreslås även att kommunal vuxenutbildning 

som särskild utbildning ska byta namn till kommunal 

vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande 

respektive gymnasial nivå. 

 
Slutbetänkandet finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Remiss Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser i huvudsak positivt på de förslag 

som presenteras i betänkandet och vill framhålla att ett aktivt stöd- och 

elevhälsoarbetet, tillsammans med skickliga lärare som bedriver en god 

undervisning och lärmiljöer som är anpassade till elevernas olika behov, 

utgör en viktig förutsättning för att elever ska nå kunskapskraven.  
 

Förvaltningen ställer sig dock kritisk till förslaget om en numerär reglering 

av elevhälsans kompetenser. Ett sådant bemanningskrav med en numerär 

lägstanivå riskerar att inte leda till den likvärdighet som är syftet, eftersom 

behoven och förutsättningarna ser olika ut på olika skolenheter. I stället för 

att följa upp om eleverna får tillgång till den elevhälsa de behöver för att 

utvecklas mot målen blir fokus med en sådan styrning på att alla elever ska 

erbjudas lika mycket elevhälsa, oavsett behov. Förskole- och 

grundskoleförvaltningen vill betona att varje rektor, enligt skollagen, 

beslutar om sin enhets inre organisation och har ansvar för att fördela 

resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. Ett krav på en 

numerär lägstanivå riskerar att tränga undan andra relevanta kompetenser 

både på skolan i stort och inom elevhälsan specifikt. 

 

I övrigt har förskole- och grundskoleförvaltningen inga invändningar mot 

de förslag i betänkandet som rör nämndens verksamhet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Utbildningsdepartementet 
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Remiss: Bättre möjligheter för elever att nå 

kunskapskraven (SOU 2021:11)

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens överväganden och översända till

Utbildningsdepartementet som kommunens remissvar i ärendet

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har fått slutbetänkandet Bättre möjligheter för elever att 
nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11, på remiss. 
Förskole- och grundskolenämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden svarar på remissen i samverkan. Ett gemensamt 
remissvar skickas sedan till Utbildningsdepartementet som Varberg kommuns 
remissvar i ärendet. 

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i 
slutbetänkandet uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och 
elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans 
professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka 
särskolan. 

Utredningen föreslår bland annat att: 

 Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram

kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som

kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares

möjligheter att välja effektiva insatser.

 Skolverket och SPSM ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den

utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov av

särskilt stöd.

 Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom

elevhälsan ska införas för att höja kvaliteten på kartläggning av

stödbehov och utformning av insatser samt för att lärare ska ges ett

bättre stöd i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer.
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 En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som anger 

att en skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska 

för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator 

för högst 400 elever. 

 Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång 

till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå. 

 En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser 

ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt 

grundsärskolans kursplaner. 

 Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta elevernas 

behov och öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån olika 

timplaner. 

 Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och 

gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad gymnasieskola. För att 

skapa enhetlighet föreslås även att kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning ska byta namn till kommunal vuxenutbildning som 

anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå. 

 
Slutbetänkandet finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Remiss Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser i huvudsak positivt på de förslag 

som presenteras i betänkandet och vill framhålla att ett aktivt stöd- och 

elevhälsoarbetet, tillsammans med skickliga lärare som bedriver en god 

undervisning och lärmiljöer som är anpassade till elevernas olika behov, utgör 

en viktig förutsättning för att elever ska nå kunskapskraven.  
 

Förvaltningen ställer sig dock kritisk till förslaget om en numerär reglering av 

elevhälsans kompetenser. Ett sådant bemanningskrav med en numerär 

lägstanivå riskerar att inte leda till den likvärdighet som är syftet, eftersom 

behoven och förutsättningarna ser olika ut på olika skolenheter. I stället för att 

följa upp om eleverna får tillgång till den elevhälsa de behöver för att utvecklas 

mot målen blir fokus med en sådan styrning på att alla elever ska erbjudas lika 

mycket elevhälsa, oavsett behov. Förskole- och grundskoleförvaltningen vill 

betona att varje rektor, enligt skollagen, beslutar om sin enhets inre 

organisation och har ansvar för att fördela resurser efter elevernas olika 

förutsättningar och behov. Ett krav på en numerär lägstanivå riskerar att 
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tränga undan andra relevanta kompetenser både på skolan i stort och inom 

elevhälsan specifikt. 

 

I övrigt har förskole- och grundskoleförvaltningen inga invändningar mot de 

förslag i betänkandet som rör nämndens verksamhet. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Den reglering av elevhälsans kompetenser som föreslås i betänkandet kommer 

få ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser i enlighet med vad som 

beskrivs under förvaltningens överväganden. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt   Maria Wirén 

Förvaltningschef   Utvecklingschef 

 

Protokollsutdrag 
Utbildningsdepartementet 
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Utbildningsdepartementet 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Julia von Platen 

Yttrande-Bättre möjligheter för elever att nå 

kunskapskraven (SOU 2021:11) 

Varbergs kommun ser i huvudsak positivt på de förslag som presenteras i 

betänkandet och vill framhålla att ett aktivt stöd- och elevhälsoarbetet, 

tillsammans med skickliga lärare som bedriver en god undervisning och 

lärmiljöer som är anpassade till elevernas olika behov, utgör en viktig 

förutsättning för att elever ska nå kunskapskraven.  

Kommunen ställer sig dock kritisk till förslaget om en numerär reglering av 

elevhälsans kompetenser. Ett sådant bemanningskrav med en numerär 

lägstanivå riskerar att inte leda till den likvärdighet som är syftet med 

förslaget, eftersom behoven och förutsättningarna ser olika ut på olika 

skolenheter. I stället för att följa upp om eleverna får tillgång till den elevhälsa 

de behöver för att utvecklas mot målen blir fokus med en sådan styrning på att 

alla elever ska erbjudas lika mycket elevhälsa, oavsett behov. Varbergs 

kommun vill betona att varje rektor enligt skollagen beslutar om sin enhets 

inre organisation och har ansvar för att fördela resurser efter elevernas olika 

förutsättningar och behov. Ett krav på en numerär lägstanivå riskerar även att 

tränga undan andra relevanta kompetenser både på skolan i stort och inom 

elevhälsan specifikt. 

I övrigt har kommunen inga invändningar mot de förslag i betänkandet som 

rör nämndens verksamhet. 

Varbergs kommun 
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§ 71 Dnr FGN 2021/0203 

Resursskola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. inrätta en resursskola i Varbergs kommun enligt nedanstående

redogörelse för reglering och förutsättningar för resursskolan

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Resursskolor är en benämning som används för skolor som har begränsat 
sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, där elevgrupperna är små 
och personaltätheten hög.  

Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning för att alla barn och elever oavsett 
funktionsförmåga ska ha möjlighet att vara delaktiga och få goda möjlighet 
att lyckas i sitt lärande.1 Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig 
och ta hänsyn till barn och elevers olika behov. Alla barn och elever ska ges 
den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. De flesta elever kan 
tillgodogöra sig utbildningen genom att vi skapar tillgängliga lärmiljöer. 

För ett fåtal elever är det svårt att hitta lösningar som fungerar på lång sikt 
och som skapar rätt förutsättningar för lärande i den traditionella 
skolmiljön. Trots att målet är att förbereda eleverna för vidare utbildning 
och arbete i ett inkluderande samhälle kan det vara så att vägen dit behöver 
vara i en annan miljö för vissa elever. För dessa elever finns möjlighet att få 
sin utbildning inom resursskolan, som är särskilt utformad för elever i 
behov av särskilt stöd. 

Syftet med resursskolan är att skapa goda förutsättningar för lärande för de 
elever som har omfattande behov av individuella stödinsatser. Resursskolan 
ska genom flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevernas 
olika behov så att de kan utvecklas och lära utifrån sina egna 
förutsättningar. Detta sker genom tydliggörande pedagogik och individuella 
anpassningar där utbildning, fritidsverksamhet och samordnade insatser 
bildar en helhet.   

Resursskolor 

Idag är kommunala resursskolor inte specifikt reglerade i skolans 
författningar. Däremot finns det ingenting i skolans författningar som 
hindrar en kommun ifrån att inrätta resursskolor för elever som är i behov 
av särskilt stöd. Det kommunala självstyret möjliggör för kommuner att 
själva besluta om hur den kommunala verksamheten ska organiseras och 
administreras (HFD mål nr 3086–16).   

1 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsvertyg för tillgänglig 
utbildning s.10 
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Reglering och förutsättningar för resursskolan 
 
I delbetänkandet En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av 
kommunala resursskolor (SOU 2020:42) föreslås det att resursskolor ska 
regleras i lag för att tydliggöra begreppet för både kommunala och 
fristående resursskolor. Utredningens förslag är att införa en bestämmelse i 
skollagen som anger att kommunala huvudmän kan inrätta resursskolor 
och begränsa mottagandet till elever i behov av särskilt stöd enligt 
nedanstående författningsförslag. Enligt utredningens bedömning torde 
tidigaste möjliga ikraftträdande vara den 1 juli 2021.2 
 
Resursskola 10 kap. 31 a § 
Kommunen får vid en viss skolenhet begränsa utbildningen till att avse elever i 
behov av särskilt stöd (resursskola). Kommunen beslutar om placering av en elev 
vid en resursskola. En sådan placering ska grundas på elevens behov och 
förutsätter elevens vårdnadshavares medgivande. Placeringen ska regelbundet 
följas upp och utvärderas.  
 

Organisering och placering vid en skolenhet 
Enligt förslaget gäller inte reglerna i 10 kap. 29 § första stycket, 30 och 31 §§ 
för elever som placeras vid en resursskola. Bestämmelsen om kommunens 
organisering av sin grundskola (10 kap. 29 §) syftar till att eleverna inte ska 
belastas med längre skolvägar och skolresor än vad som är nödvändigt 
(närhetsprincipen). Första stycket i denna paragraf gäller inte för 
resursskolor vilket innebär att kommunen inte är skyldig att vid 
utformningen av sin resursskola beakta vad som är ändamålsenligt från 
kommunikationssynpunkt för eleverna. 
 
I skollagen 10 kap. 30 & 31 §§ finns bestämmelser om placering vid en 
skolenhet. Enligt 10 kap. 30 § ska kommunen i första hand ska utgå från 
vårdnadshavarens önskemål vid placering vid en skolenhet. Denna 
bestämmelse gäller inte vid placering på resursskolan. Enligt lagförslaget 
beslutar kommunen om placering av en elev vid en resursskola och det är 
därmed inte vårdnadshavarens önskemål som är avgörande utan elevens 
behov. Däremot krävs vårdnadshavaren godkännande innan en elev kan 
placeras vid en resursskola.  
 
Enligt 10 kap. 31 § har en elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet 
rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Denna 
bestämmelse gäller inte för elever som placerats vid en resursskola. Detta 
innebär att en elev som har placerats i resursskola inte har rätt att gå kvar, 
utan det är upp till huvudmannen att besluta om hur länge en elev ska vara 
placerad vid en resursskola.3 Placeringen ska regelbundet följas upp och 
utvärderas och det är elevens behov som styr hur länge en elev ska vara 
placerad vid resursskolan.  
 
Överklagan  
Ett beslut om att en elev ska tas emot eller inte tas emot i resursskolan kan 
inte överklagas. Följden av att placering i resursskola förutsätter 
vårdnadshavares medgivande blir att beslutet inte behöver kunna 

                                                        
2 En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor 
(SOU 2020:42) s. 153 
3 En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor 
(SOU 2020:42) s. 23 
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överklagas. Inte heller ett motsatt beslut, det vill säga att en elev inte ska 
placeras i en kommunal resursskola, ska vara överklagbart. Detsamma 
gäller beslutet att en elev inte längre ska vara placerad i en resursskola.  
 
Ordningen är en konsekvens av att det inte finns någon skyldighet för en 
kommun att inrätta resursskolor, liksom det inte heller finns någon 
skyldighet för en skolenhet att hålla sig med särskilda 
undervisningsgrupper i de fall elevernas behov av särskilt stöd kan 
tillgodoses på annat sätt. Därigenom finns det inte heller någon rättighet 
för den enskilde eleven att bli placerad i en resursskola. Det saknas således 
anledning att låta en kommuns beslut att inte placera en elev i en 
resursskola, eller att placeringen upphör, vara överklagbart. 
 
Skolskjuts 
I delbetänkandet behandlas inte frågan om skolskjuts i relation till elever på 
resursskolor närmare än att det för en elev som byter skola till en 
resursskola kan innebära tillkommande kostnader för skolskjuts. Eftersom 
det är kommunen som placerar elever vid resursskolan kan man inte 
bedöma annat än att eleverna går på en av kommunen anvisad skola och 
rätten till skolskjuts ska bedömas utifrån 10 kap. 32 § första stycket. 
 
Fritidshem 
Reglerna kring fritidshem gäller för elever på resursskolan även om det inte 
finns något fritidshem vid resursskolan. Kommunen ansvarar för att 
erbjuda plats i fritidshemmet för de eleverna som har rätt till det enligt 14 
kap. 3–8 §§ skollagen.  
 
Elevpeng 
Särskilt framräknad elevpeng inom ramen för verksamhetsområdet 
grundskolan. Kostnaden per elev kommer vid resursskolan vara högre till 
följd av större stödbehov och resurser i verksamheten. Av den anledningen 
behöver också elevpengen justeras så att eleverna på resursskolan får en 
specifik elevpeng som överensstämmer med den faktiska kostnaden för 
elevernas utbildning.  
 
 

Övervägande 
I dagsläget är inte resursskolor specifikt reglerade i skolans författningar. 

Däremot möjliggör det kommunala självstyret inrättandet av resursskolor. 

Det är då upp till kommunen att besluta om hur organiseringen av 

resursskolan ska gå till.  

 

Varbergs kommun ska inrätta en resursskola. Då det finns lagförslag på att 

tydliggöra och reglera resursskolor i skollagen är förvaltningens bedömning 

att Varbergs resursskola i den utsträckning det är möjligt ska organiseras i 

enlighet med de lagförslag som redovisas i delbetänkandet; En annan 

möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor (SOU 

2020:42).  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ledningsgruppen  

Rektor resursskolan 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Julia von Platen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Resursskola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. inrätta en resursskola i Varbergs kommun enligt nedanstående

redogörelse för reglering och förutsättningar för resursskolan

Beskrivning av ärendet 
Resursskolor är en benämning som används för skolor som har begränsat sitt 
mottagande till elever i behov av särskilt stöd, där elevgrupperna är små och 
personaltätheten hög.  

Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning för att alla barn och elever oavsett 
funktionsförmåga ska ha möjlighet att vara delaktiga och få goda möjlighet att 
lyckas i sitt lärande.1 Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig och ta 
hänsyn till barn och elevers olika behov. Alla barn och elever ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål. De flesta elever kan tillgodogöra 
sig utbildningen genom att vi skapar tillgängliga lärmiljöer. 

För ett fåtal elever är det svårt att hitta lösningar som fungerar på lång sikt och 
som skapar rätt förutsättningar för lärande i den traditionella skolmiljön. 
Trots att målet är att förbereda eleverna för vidare utbildning och arbete i ett 
inkluderande samhälle kan det vara så att vägen dit behöver vara i en annan 
miljö för vissa elever. För dessa elever finns möjlighet att få sin utbildning 
inom resursskolan, som är särskilt utformad för elever i behov av särskilt stöd. 

Syftet med resursskolan är att skapa goda förutsättningar för lärande för de 
elever som har omfattande behov av individuella stödinsatser. Resursskolan 
ska genom flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevernas olika 
behov så att de kan utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Detta 
sker genom tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar där 
utbildning, fritidsverksamhet och samordnade insatser bildar en helhet.   

1 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsvertyg för tillgänglig 
utbildning s.10 
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Resursskolor  

Idag är kommunala resursskolor inte specifikt reglerade i skolans 
författningar. Däremot finns det ingenting i skolans författningar som hindrar 
en kommun ifrån att inrätta resursskolor för elever som är i behov av särskilt 
stöd. Det kommunala självstyret möjliggör för kommuner att själva besluta om 
hur den kommunala verksamheten ska organiseras och administreras (HFD 
mål nr 3086–16).   
 
Reglering och förutsättningar för resursskolan 
 
I delbetänkandet En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av 
kommunala resursskolor (SOU 2020:42) föreslås det att resursskolor ska 
regleras i lag för att tydliggöra begreppet för både kommunala och fristående 
resursskolor. Utredningens förslag är att införa en bestämmelse i skollagen 
som anger att kommunala huvudmän kan inrätta resursskolor och begränsa 
mottagandet till elever i behov av särskilt stöd enligt nedanstående 
författningsförslag. Enligt utredningens bedömning torde tidigaste möjliga 
ikraftträdande vara den 1 juli 2021.2 
 
Resursskola 10 kap. 31 a § 
Kommunen får vid en viss skolenhet begränsa utbildningen till att avse elever i behov 
av särskilt stöd (resursskola). Kommunen beslutar om placering av en elev vid en 
resursskola. En sådan placering ska grundas på elevens behov och förutsätter 
elevens vårdnadshavares medgivande. Placeringen ska regelbundet följas upp och 
utvärderas.  
 

Organisering och placering vid en skolenhet 
Enligt förslaget gäller inte reglerna i 10 kap. 29 § första stycket, 30 och 31 §§ 
för elever som placeras vid en resursskola. Bestämmelsen om kommunens 
organisering av sin grundskola (10 kap. 29 §) syftar till att eleverna inte ska 
belastas med längre skolvägar och skolresor än vad som är nödvändigt 
(närhetsprincipen). Första stycket i denna paragraf gäller inte för resursskolor 
vilket innebär att kommunen inte är skyldig att vid utformningen av sin 
resursskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt 
för eleverna. 
 
I skollagen 10 kap. 30 & 31 §§ finns bestämmelser om placering vid en 
skolenhet. Enligt 10 kap. 30 § ska kommunen i första hand ska utgå från 
vårdnadshavarens önskemål vid placering vid en skolenhet. Denna 
bestämmelse gäller inte vid placering på resursskolan. Enligt lagförslaget 
beslutar kommunen om placering av en elev vid en resursskola och det är 
därmed inte vårdnadshavarens önskemål som är avgörande utan elevens 
behov. Däremot krävs vårdnadshavaren godkännande innan en elev kan 
placeras vid en resursskola.  
 

                                                        
2 En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor (SOU 
2020:42) s. 153 
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Enligt 10 kap. 31 § har en elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet rätt 
att gå kvar där om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Denna 
bestämmelse gäller inte för elever som placerats vid en resursskola. Detta 
innebär att en elev som har placerats i resursskola inte har rätt att gå kvar, 
utan det är upp till huvudmannen att besluta om hur länge en elev ska vara 
placerad vid en resursskola.3 Placeringen ska regelbundet följas upp och 
utvärderas och det är elevens behov som styr hur länge en elev ska vara 
placerad vid resursskolan.  
 
Överklagan  
Ett beslut om att en elev ska tas emot eller inte tas emot i resursskolan kan inte 
överklagas. Följden av att placering i resursskola förutsätter vårdnadshavares 
medgivande blir att beslutet inte behöver kunna överklagas. Inte heller ett 
motsatt beslut, det vill säga att en elev inte ska placeras i en kommunal 
resursskola, ska vara överklagbart. Detsamma gäller beslutet att en elev inte 
längre ska vara placerad i en resursskola.  
 
Ordningen är en konsekvens av att det inte finns någon skyldighet för en 
kommun att inrätta resursskolor, liksom det inte heller finns någon skyldighet 
för en skolenhet att hålla sig med särskilda undervisningsgrupper i de fall 
elevernas behov av särskilt stöd kan tillgodoses på annat sätt. Därigenom finns 
det inte heller någon rättighet för den enskilde eleven att bli placerad i en 
resursskola. Det saknas således anledning att låta en kommuns beslut att inte 
placera en elev i en resursskola, eller att placeringen upphör, vara 
överklagbart. 
 
Skolskjuts 
I delbetänkandet behandlas inte frågan om skolskjuts i relation till elever på 
resursskolor närmare än att det för en elev som byter skola till en resursskola 
kan innebära tillkommande kostnader för skolskjuts. Eftersom det är 
kommunen som placerar elever vid resursskolan kan man inte bedöma annat 
än att eleverna går på en av kommunen anvisad skola och rätten till skolskjuts 
ska bedömas utifrån 10 kap. 32 § första stycket. 
 
Fritidshem 
Reglerna kring fritidshem gäller för elever på resursskolan även om det inte 
finns något fritidshem vid resursskolan. Kommunen ansvarar för att erbjuda 
plats i fritidshemmet för de eleverna som har rätt till det enligt 14 kap. 3–8 §§ 
skollagen.  
 
Elevpeng 
Särskilt framräknad elevpeng inom ramen för verksamhetsområdet 
grundskolan. Kostnaden per elev kommer vid resursskolan vara högre till följd 
av större stödbehov och resurser i verksamheten. Av den anledningen behöver 
också elevpengen justeras så att eleverna på resursskolan får en specifik 

                                                        
3 En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor (SOU 
2020:42) s. 23 
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elevpeng som överensstämmer med den faktiska kostnaden för elevernas 
utbildning.  
 

Övervägande 
I dagsläget är inte resursskolor specifikt reglerade i skolans författningar. 

Däremot möjliggör det kommunala självstyret inrättandet av resursskolor. Det 

är då upp till kommunen att besluta om hur organiseringen av resursskolan 

ska gå till.  

 

Varbergs kommun ska inrätta en resursskola. Då det finns lagförslag på att 

tydliggöra och reglera resursskolor i skollagen är förvaltningens bedömning att 

Varbergs resursskola i den utsträckning det är möjligt ska organiseras i 

enlighet med de lagförslag som redovisas i delbetänkandet; En annan 

möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor (SOU 

2020:42).  

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt Maria Wirén 

 

Förvaltningschef    

 

Protokollsutdrag 
Ledningsgruppen  

Rektor resursskolan 
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§ 72 Dnr FGN 2021/0183 

Undervisning och ledarskap 2021 - Grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 

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 

Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt årshjul för det 
systematiska kvalitetsarbetet som innehåller fyra delmoment: Undervisning 
och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja 
elevers lärande. Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns och 
elevers lika möjligheter i förskola och skola. Förutsättningar och resultat 
följer betyg och andra resultat i relation till olika förutsättningar för 
skolorna. Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av 
riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden. Ett delmoment är 
inte tillräckligt för att bedöma kvalitet och måluppfyllelse. Tillsammans ger 
delarna däremot en helhet av utbildningen, vilket sammanfattas i 
årsredovisning. 

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 
Kunskap och lärande (elevenkät, elevsamtal och lärardialoger) med 
tillägget att kvalitetsdialoger genomförs med rektorer. Syftet är att rektorer 
tydligare ska få stöd i att ta hand om analysen från elevenkät och lärares 
samtal med elever i sin pedagogiska ledning av undervisningen. Ytterligare 
syfte är att knyta analysen av undervisningen till rektorernas arbete med 
utvecklingsplan och förvaltningsövergripande arbete med verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Undervisning och ledarskap 2021 - Grundskola, grundsärskola och 

fritidshem 

Övervägande 
Beskrivningar och analyser i rapporten visar att skolutvecklingsarbetet 

riktas mot identifierade behov i undervisningen, inte minst utifrån 

elevperspektivet. Positivt är att tidigare beslutade satsningar fortsatt hålls i 

och prioriteras av skolorna. Övergripande utvecklingsprocesser och stöd 

bidrar till skolornas arbete.  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2021-06-07 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Majoriteten av skolorna har ett systematiskt arbete och positiv kultur för 

utvecklingsarbetet. Det är fortsatt en utmaning att undervisningen upplevs 

relevant, ger lust att lära mer och skapar delaktighet för eleverna. Samtidigt 

finns tecken på att undervisning utvecklas till att bättre än tidigare bidra 

med dessa kvaliteter.  

 

En stor osäkerhet för det fortsatta arbetet med skolutveckling är hur 

pandemin Covid-19 påverkar framåt. Kanske är det viktigare än på länge att 

hålla i och hålla ut pågående skolutvecklingsarbete, med tydligt fokus på 

undervisningen. För elevernas mående och lärande. 

 

Kvaliteter att värna 

 Långsiktig målstyrning och utvecklingsarbete med fokus på 

undervisningsuppdraget och medarbetarnas delaktighet.  

 Systematisk och kollegial analys och planering av undervisningen, 

för att främja elevernas lärande, som leds av ledande roller. 

 Förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser riktas tydligare än 

tidigare mot olika skolor för ökad likvärdighet. 

 Pågående och planerade processer möter identifierade behov, 

differentierad undervisning syftar exempelvis till att möta flera olika 

kunskapsnivåer och behov i elevgruppen. 

 

Utvecklingsområden 

 Likvärdig utveckling i skolutvecklingsarbetet för systematisk analys 

och utveckling av undervisningen, med en tydligare positiv resa för 

alla skolor. 

 Utveckling av hela läroplansuppdraget för att utveckla undervisning 

som tydligt förmedlar kunskaper och värden, med fördjupat fokus 

på det motivationsfrämjande. 

 Likvärdighet i fritidshemmens arbete med att utveckla 

undervisningen, genom stärkt kompetens för alla pedagoger. 

 Utformande av strategier för att möta en eventuell utbildningsskuld, 

mot bakgrund av pandemin. 

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

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 
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Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Hassel 
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Undervisning och ledarskap 2021 - Grundskola, 

grundsärskola och fritidshem 

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 
Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt årshjul för det 
systematiska kvalitetsarbetet som innehåller fyra delmoment: Undervisning 
och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja elevers 
lärande. Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns och elevers lika 
möjligheter i förskola och skola. Förutsättningar och resultat följer betyg och 
andra resultat i relation till olika förutsättningar för skolorna. Insatser och 
fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra 
prioriterade fokusområden. Ett delmoment är inte tillräckligt för att bedöma 
kvalitet och måluppfyllelse. Tillsammans ger delarna däremot en helhet av 
utbildningen, vilket sammanfattas i årsredovisning. 
 
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 Kunskap 
och lärande (elevenkät, elevsamtal och lärardialoger) med tillägget att 
kvalitetsdialoger genomförs med rektorer. Syftet är att rektorer tydligare ska få 
stöd i att ta hand om analysen från elevenkät och lärares samtal med elever i 
sin pedagogiska ledning av undervisningen. Ytterligare syfte är att knyta 
analysen av undervisningen till rektorernas arbete med utvecklingsplan och 
förvaltningsövergripande arbete med verksamhetsplan. 
 

Beslutsunderlag 
Undervisning och ledarskap 2021 - Grundskola, grundsärskola och fritidshem 
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Övervägande 
Beskrivningar och analyser i rapporten visar att skolutvecklingsarbetet riktas 

mot identifierade behov i undervisningen, inte minst utifrån elevperspektivet. 

Positivt är att tidigare beslutade satsningar fortsatt hålls i och prioriteras av 

skolorna. Övergripande utvecklingsprocesser och stöd bidrar till skolornas 

arbete.  

 

Majoriteten av skolorna har ett systematiskt arbete och positiv kultur för 

utvecklingsarbetet. Det är fortsatt en utmaning att undervisningen upplevs 

relevant, ger lust att lära mer och skapar delaktighet för eleverna. Samtidigt 

finns tecken på att undervisning utvecklas till att bättre än tidigare bidra med 

dessa kvaliteter.  

 

En stor osäkerhet för det fortsatta arbetet med skolutveckling är hur pandemin 

Covid-19 påverkar framåt. Kanske är det viktigare än på länge att hålla i och 

hålla ut pågående skolutvecklingsarbete, med tydligt fokus på undervisningen. 

För elevernas mående och lärande. 

 

Kvaliteter att värna 

 Långsiktig målstyrning och utvecklingsarbete med fokus på 

undervisningsuppdraget och medarbetarnas delaktighet.  

 Systematisk och kollegial analys och planering av undervisningen, för 

att främja elevernas lärande, som leds av ledande roller. 

 Förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser riktas tydligare än 

tidigare mot olika skolor för ökad likvärdighet. 

 Pågående och planerade processer möter identifierade behov, 

differentierad undervisning syftar exempelvis till att möta flera olika 

kunskapsnivåer och behov i elevgruppen. 

 

Utvecklingsområden 

 Likvärdig utveckling i skolutvecklingsarbetet för systematisk analys och 

utveckling av undervisningen, med en tydligare positiv resa för alla 

skolor. 

 Utveckling av hela läroplansuppdraget för att utveckla undervisning 

som tydligt förmedlar kunskaper och värden, med fördjupat fokus på 

det motivationsfrämjande. 

 Likvärdighet i fritidshemmens arbete med att utveckla undervisningen, 

genom stärkt kompetens för alla pedagoger. 

 Utformande av strategier för att möta en eventuell utbildningsskuld, 

mot bakgrund av pandemin. 
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Sammanfattning 

Undervisning och ledarskap är en analysrapport för de kommunala verksamheterna 

grundskola, grundsärskola och fritidshem. Rapporten följer upp delar av nämndens 

mål och nationella mål. Processen ska bidra med analys och stöd i utvecklingsarbete 

för undervisning och pedagogiskt ledarskap. I processen ingår elevenkät, elevsamtal, 

dialog med lärare samt rektorer.  

Beskrivningar och analyser i rapporten visar att skolutvecklingsarbetet riktas mot 

identifierade behov i undervisningen, inte minst utifrån elevperspektivet. Positivt är 

att tidigare beslutade satsningar fortsatt hålls i och prioriteras av skolorna. 

Övergripande utvecklingsprocesser och stöd bidrar till skolornas arbete.  

Majoriteten av skolorna har ett systematiskt arbete och positiv kultur för 

utvecklingsarbetet. Det är fortsatt en utmaning att undervisningen upplevs relevant, 

ger lust att lära mer och skapar delaktighet för eleverna. Samtidigt finns tecken på 

att undervisning utvecklas till att bättre än tidigare bidra med dessa kvaliteter.  

En stor osäkerhet för det fortsatta arbetet med skolutveckling är hur pandemin 

Covid-19 påverkar framåt. Kanske är det viktigare än på länge att hålla i och hålla ut 

pågående skolutvecklingsarbete, med tydligt fokus på undervisningen. För elevernas 

mående och lärande. 

Kvaliteter att värna 

Långsiktig målstyrning och utvecklingsarbete med fokus på undervisningsuppdraget 

och medarbetarnas delaktighet.  

Systematisk och kollegial analys och planering av undervisningen, för att främja 

elevernas lärande, som leds av ledande roller. 

Förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser riktas tydligare än tidigare mot olika 

skolor för ökad likvärdighet. 

Pågående och planerade processer möter identifierade behov, differentierad 

undervisning syftar exempelvis till att möta flera olika kunskapsnivåer och behov i 

elevgruppen. 

Utvecklingsområden 

Likvärdig utveckling i skolutvecklingsarbetet för systematisk analys och utveckling 

av undervisningen, med en tydligare positiv resa för alla skolor. 

Utveckling av hela läroplansuppdraget för att utveckla undervisning som tydligt 

förmedlar kunskaper och värden, med fördjupat fokus på det motivationsfrämjande. 

Likvärdighet i fritidshemmens arbete med att utveckla undervisningen, genom 

stärkt kompetens för alla pedagoger. 

Utformande av strategier för att möta en eventuell utbildningsskuld, mot bakgrund 

av pandemin.  
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 Inledning 

Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett 

systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt årshjul för det 

systematiska kvalitetsarbetet som innehåller fyra delmoment: Undervisning och 

ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja elevers lärande. 

Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns och elevers lika möjligheter i 

förskola och skola. Förutsättningar och resultat följer betyg och andra resultat i 

relation till olika förutsättningar för skolorna. Insatser och fokusområden innebär 

uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden. 

Ett delmoment är inte tillräckligt för att bedöma kvalitet och måluppfyllelse. 

Tillsammans ger delarna däremot en helhet av utbildningen, vilket sammanfattas i 

förskole- och grundskolenämndens årsredovisning.  

Processen Undervisning och ledarskap 

Undervisning och ledarskap ska bidra med analys och stöd i pågående 

utvecklingsarbete av undervisningen och rektors pedagogiska ledarskap. Processen 

är en möjlighet för rektor att få stöd i analys och utveckling av sitt utvecklings-

plansarbete, och för förvaltningen av verksamhetsplansarbetet. 

Processbeskrivningarna nedan visar de moment som ingår i Undervisning och 

ledarskap. Fritidshem och grundsärskola ingår i processen från kvalitetsdialogerna 

och framåt. De fyra första rutorna ger ett underlag över viktiga delar i 

undervisningen som lyfts in till rektor som en input att beakta inför 

kvalitetsdialoger. I kvalitetsdialogen är utvecklingsplansarbetet i fokus.  

Mot bakgrund av Covid-19 pandemin har de fyra första rutorna i process-

beskrivningarna nedan varit frivilliga. Trots detta genomfördes de olika momenten i 

hög grad, vilket indikerar att processen prioriteras av skolorna i arbetet med att 

utveckla undervisningen.  

Processbeskrivning Undervisning och ledarskap i skola 

Elevenkät, dialog med elever och lärare 

Som en del i uppföljning och analys av undervisningens kvalitet genomförs enkät för 

elever i grundskolans årskurs 5 och 8. Enkäten har besvarats av 1 323 elever under 

höstterminen 2020. Efter två år av sjunkande svarsfrekvens har andelen och antalet 

respondenter nu ökat i årskurs 8, och är på stabil nivå i årskurs 5. 

Enkätfrågorna togs fram av förvaltningen centralt tillsammans med förstelärare 

under höstterminen 2017. Efter respons från lärare under genomförande av enkät, 

samtal och analys har några frågor korrigerats löpande. Se frågorna i bilaga. 

Elevenkät Elevsamtal Enhetsanalys
Dialog lärare 
– förvaltning

Input och 
analys-
verktyg 

rektorsgrupp 

Kvalitets-
dialog 

rektorer –
förvaltning 

Rapport/PM 
presenteras 
för nämnd

Rektorsmöte 
utv områden 

och 
formering 

framåt
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 Elevernas och lärarnas röster om undervisningen 

Rapporten börjar med att identifiera vad elever och lärare ser för behov i 

undervisningen. Dessa iakttagelser har tagits med i dialog med rektorer, som 

resterande avsnitt i rapporten främst utgår ifrån. 

Elevernas och lärarnas reflektioner kring utvecklingsområden för 

undervisningen i grundskolan 

Eleverna i Varberg har höga förväntningar på undervisningen. Eleverna vill att 

undervisningen ska vara intressant och rolig så att den stimulerar varje enskild elev, 

att den ska vara motiverande för stunden men också ha betydelse för framtiden. 

Lärarna delar ambitionen men ser utmaningar med att leda och stimulera varje 

enskild elev på det sätt som önskas.  

Några konkreta och viktiga områden som lyfts upp av lärare i dialog är: 

• Elever efterfrågar variation i undervisningen samtidigt som de 

beskriver, och lärare lyfter fram, att många elever främjas av en tydlig 

lektionsstruktur. 

• Variation bidrar till motivation enligt många elever och lärare, 

samtidigt kan variation betyda olika saker för olika individer. 

• Elever vill ha specifik feedback som ger vägledningen framåt. Och positiv 

feedback så att eleven får känna sig nöjd med sin prestation.  

• Elever kan känna en stress över att bli bedömda och inte få tillräckligt 

med tillfällen att träna utan att känna sig bedömd, samtidigt ska lärare 

använda all tillgänglig information för sin bedömning och för att leda 

eleverna framåt i lärandet. Detta ses som ett dilemma. 

• Elevernas delaktighet och inflytande genomsyrar inte alltid 

undervisningen i önskad grad. Direkt elevinflytande på undervisningen 

framåt kan vara utmanande, och att ha tid i undervisningen att stanna upp 

för att fånga elevernas resonemang och idéer upplevs också som ett dilemma.  

De senaste åren har motivation och lust att lära varit i fokus i analys av 

skolutvecklingsarbete i Varberg. Utvecklingsområdena ovan stämmer väl överens 

med strävan i nämndens mål Motivation för lärande. Mot denna bakgrund 

handlade fritextfrågan i elevenkäten just om motivation och lust att lära.  

1 134 elevsvar från årskurs 5 och 8 har kategoriserats för att bättre förstå vad 

eleverna känner är viktigt för att bli motiverade. Elevernas svar kan tolkas som att 

undervisningens innehåll och form har betydelse för motivationen, precis som 

relationer med klasskamrater och därmed kulturen i klassrummet, och till sist även 

meningsfullheten att lära sig nytt och mer men också för framtiden. 

Tre områden dominerar i svaren för båda årskurserna vilket illustreras av de 

mörkgröna rutorna i figuren på nästa sida. De ljusgröna rutorna visar på ytterligare 

svar från eleverna men som inte är lika frekventa. Den grå rutan kategoriserar svar 

som tolkas negativt, och är vanlig i årskurs 8. Skollunchen lyfts också som viktig av 
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elever (och lärare) där många anser att den behöver bli bättre, och att det är viktigt 

för måendet och lärandet. 

I både årskurs 5 och 8 är eleverna mer positiva än tidigare år på den enkätfråga 

fritextfrågan går att koppla till: Undervisningen gör så att jag vill lära mig mer.  

Figur 1. Kategorisering av fritextsvar, på frågan: ”Vad får dig att känna 

motivation och lust att lära mer i skolan?” 

Elevernas upplevelse är en central del av analysen i hela processen, utgångspunkten 

är att eleverna vet mycket om undervisningen och att vi kommer lära mycket av att 

lyssna in eleverna. Och att elevernas upplevelser är viktiga för utbildningen, vilket 

också lyfts fram i forskning: ”De (eleverna) berättar hur de upplever och erfar 

skolsituationen, och även om inte upplevelser är detsamma som en objektiv sanning, 

så är det just upplevelserna som hamnar ”i vägen” för deras lust att närvara och lära 

(…).”1 

Kort om resultaten från elevenkäten höstterminen 2020 

Likt tidigare år är eleverna i årskurs 5 mer positiva till undervisningen än eleverna i 

årskurs 8. Eleverna i årskurs 8 är dock mer positiva än förra läsåret i samtliga 

frågeområden. Eleverna i årskurs 5 har en mer varierad trend. 

I årskurs 5 är det i princip inga skillnader i svar mellan flickor och pojkar. I årskurs 

8 svarar pojkarna mer positivt än flickorna på samtliga frågor utom två. Mönstret är 

detsamma som tidigare år, även om upplevelsen av undervisningen blir mer och mer 

lik. De elever som har valt annat alternativ på frågan om kön är mer 

kritiska/negativa i sina svar än övriga. I årskurs 8 är dessa elever mer positiva än 

förra läsåret, medan det inte finns jämförande data för årskurs 5 (för få svar).  

Enkätresultaten, som presenteras på nästa sida, visar samma trend som förra året. 

Eleverna är mer nöjda med de delar av undervisningen som har fokus på vad som 

 

1 Jahnke, A & Hirsch, Å (2020). Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser. Ifous. Sid. 33 
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 Grundskolornas arbete med att utveckla 

undervisningens kvalitet 

Figur 2. Fokus för skolornas utvecklingsarbete läsåret 2020/21.  

 

Figur 3 sammanfattar det fokus skolornas olika utvecklingsarbete kan klustras i. Det 

finns givetvis fler områden som arbetet riktas mot, men det som är mest gemensamt 

syns i figuren och beskrivs mer i detalj i kommande text. Utvecklingsarbetet bedrivs 

enligt den centrala cirkeln, det kollegiala lärandet lärare emellan. De tre områdena 

runt om visar vilket fokus det kollegiala arbetet främst riktas mot. Dessa går givetvis 

in i varandra, en kritisk aspekt för lärande (översta cirkeln) kan exempelvis vara 

elevernas motivation för innehållet (vänstra cirkeln). Den översta cirkeln är en 

kvalitet att värna sedan flera år tillbaka, de två under är utvecklingsområden som 

skolorna tydligt arbetar med på ett tydligt sätt idag. 

Ett mer konkret innehåll kommer att lyftas i relation till de fyra områdena i 

kommande text, se pilar i figur 4. Återigen är det bara en teoretisk uppdelning, 

exempelvis relationer kan hanteras inom alla fokus. 

Figur 4. Riktat innehåll för skolornas utvecklingsarbete läsåret 2020/21.  
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 Kollegialt lärande för att systematiskt analysera och 

utveckla undervisningen 

Rektorerna organiserar för olika kollegiala forum där fortbildning och 

undervisningsutveckling genomförs. I regel leds dessa forum av olika ledande roller 

såsom förstelärare, specialpedagoger eller lärledare. Rektorerna upplever att de 

ledande rollernas arbete med att leda utvecklingsarbetet i olika former är viktigt och 

har gett resultat över tid. Det är vanligt förekommande att rektor skapar lednings-

/utvecklingsgrupper med ledande roller för att få stöd och kraft i utvecklingsarbetet. 

Genom dessa får också rektor god kunskap över hur undervisningen utvecklas. Den 

här typen av distribuerat ledarskap uppmärksammas som positivt av forskning.2 

Kollegiala forum för utvecklingsarbetet 

Utvecklingsarbetet för lärarna sker på studiedagar och i kollegiala forum som ingår i 

lärarnas veckovisa schema. Lärarna möts varje eller varannan vecka för att 

analysera, utveckla och planera sin undervisning. De förvaltningsgemensamma 

processerna är ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) och matematikutveckling i 

Varberg (MASIV). I MASIV deltar alla lågstadieskolor. I ÄDK deltar 15 av 22 skolor, 

och därmed cirka 76 procent av kommunens grundskoleelever. Stödet till lärarnas 

arbete med att utveckla en undervisning för olika behov i elevgruppen sker också på 

elevhälsamöten (EHM), som kontinuerligt utvecklats på skolorna de senaste åren. 

De skolor som inte organiserar det kollegiala lärandet i ÄDK har ofta ämnesgrupper 

varannan vecka för sitt utvecklingsarbete av undervisningen. Dessa beskrivs också 

som viktiga för det gemensamma utvecklingsarbetet och samarbetskulturen på 

skolorna. Det senaste året syns en förändrad organisering på flera av dessa skolor 

för att stärka det kollegiala samarbetet, vilket ofta har korrelerat med rektorsbyten. 

På grund av pandemin har flera kollegiala forum pausats eller inte nåt samma djup 

som tidigare. Fokus har istället blivit på att planera och organisera för fjärr- och 

distansundervisning som är nytt för lärarna, men också hantera den nya vardagen 

med personalfrånvaro med mera. Andra skolor har tidigare valt att pausa ÄDK i 

något stadium för att möta lärarnas önskemål om fokus på exempelvis kommande 

revideringar i kursplaner eller tid för individuell planering och uppföljning av 

lektioner. 

Skolorna har ett antal gemensamma angreppssätt, kvaliteter och 

utvecklingsområden i sitt kollegiala arbete. Exempelvis lyfts ofta utvecklingsarbete 

kring kritiska aspekter i lärandet, differentiering och språkutveckling in i dessa 

forum. För de skolor som har arbetat länge med en tydlig struktur på kollegiala 

forum ser stora fördelar med att lyfta in nya områden i utvecklingsarbetet direkt i 

lärares analys och undervisningsplanering. 

 

2 Jarl, M., Blossing, U. & Andersson, K. (2017). Att organisera för skolframgång. Strategier för en 

likvärdig skola. Stockholm: Natur och Kultur. Sid. 109–115 
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Organisation och kultur är i regel på plats, men behöver fortfarande utvecklas 

på några skolor 

Arbetet med att utveckla organisation och kultur för skolutveckling har pågått under 

flera år i Varberg. Införandet av kollegiala forum där undervisningen diskuteras 

mellan lärare bidrar både till en dela-kultur och konkret undervisningsutveckling. 

Forskning visar att organisering av lärares arbete som präglas av samarbete med 

fokus på undervisningen är kännetecken på framgångsrika skolor. 3 Här har de allra 

flesta skolor kommit långt. 

De skolor där rektorsbyten har varit frekventa, eller som inte lika tydligt har haft ett 

målinriktat arbete med att utveckla undervisningen kollegialt, har större utmaningar 

i skolutvecklingsarbetet. Skolinspektionen lyfter hur rektorsbyten ofta påverkar 

utvecklingsarbete och elevers lärande negativt.4  

Det finns olika beskrivningar ifrån rektor om olika forum och utvecklingsarbete 

stärker varandra eller om det ger parallella processer där det blir svårt att se det 

gemensamma fokuset på skolan. Här är rektorers ledarskap viktigt, vilket de får stöd 

igenom kvalitetsdialoger kring utvecklingsarbetet och kontinuerliga lärgrupper för 

rektorer. Dessa är rektors forum för kollegialt lärande, vilka uppskattas av rektor.  

Förvaltningen har också ett övergripande ansvar att se till att olika 

utvecklingsprocesser och stöd bidrar. Det pågår ett strategiskt arbete för hur 

utvecklingsprocesser ska bidra till varandra, och nätverk för att dela denna bild med 

rektorer och ledande roller har startats. Samtidigt kan synergieffekter fortfarande 

utvecklas. 

Rektor har fokus på att organisera för kollegialt lärande i vardagen 

Rektorernas organisation av lärare och stödpersonal runt elevgrupperna är också 

viktiga för det gemensamma ansvaret för undervisningen och elevernas lärande och 

utveckling. Tvålärarskap eller co-teaching (fler än en lärare bidrar i undervisningen) 

strävar många skolor mot. Organiseringen syftar både till att ge förbättrade 

förutsättningar för mötet med eleverna och samarbetet mellan lärare. En väg att gå 

för att möjliggöra ökat samarbete är att ha ämnesinriktade lärare i lågstadiet, där 

några lärare exempelvis ansvarar för matematik och NO och kan då ägna tiden på 

kollegiala forum att gemensamt analysera och planera just denna undervisning.  

Organisering av resurser för att möta elevgruppens behov är också ett fokus, det kan 

exempelvis handla om att gå från elevassistenter till tvålärarskap då detta anses höja 

kvaliteten och passa elevgruppen. Ett ytterligare fokus är hur specialpedagogisk 

kompetens handleder lärarna istället för individuella insatser till elever, för att 

stödja lärarna att utveckla sin undervisning till den specifika elevgruppen.  

 

3 Håkansson, J. Sundberg, D. (2018). Utmärkt ledarskap i skolan. Forskning att leda för elevers 
måluppfyllelse. Sid. 182. samt Jarl, M., Blossing, U. & Andersson, K. (2017). Att organisera för 
skolframgång. Strategier för en likvärdig skola. Stockholm: Natur och Kultur. Sid. 80fff 
4 Skolinspektionen (2019). Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten. 
Tematisk kvalitetsgranskning. Sid. 8 
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 Lärandemål och kritiska aspekter för elevernas lärande i 

fokus 

ÄDK, MASIV eller andra former av ämnesgrupper är, förutom ett kollegialt forum 

för systematisk analys och utveckling av undervisningen också, utvecklingsprocesser 

med givna innehåll, se exempel faktaboxar nedan. Den fördjupning och förståelse 

som kommer av arbetet i ämnesgrupper spiller över till lärarnas undervisning i 

andra ämnen. Ämnesgrupperna på skolorna leds ofta av lärledare som har fått 

utbildning. Rektorerna deltar också i specifik fortbildning för de gemensamma 

processerna.  

I dialogerna har arbetet med matematikutveckling genom MASIV varit i fokus. Det 

är en relativt ny process som fortfarande korrigeras efter behov som framkommer i 

dialoger på olika sätt. Kraven på förförståelse hos eleverna inför MASIV-

undervisningen, en del långa genomgångar och annat uppmärksammas av 

rektorerna som dilemman för MASIV. Detta påverkar vissa elevgrupper mer än 

andra. Samtidigt beskriver rektorer att de allra flesta elever når långt i sitt lärande 

genom MASIV. MASIV tar mycket tid för reflektion och planering för lärarna under 

perioder av läsåret, vilket gör att den kollegiala tiden i de yngre åren i huvudsak 

läggs på matematikundervisningen framför andra ämnen. Området har 

uppmärksammats i tidigare kvalitetsarbete och förvaltningen har arbetat med olika 

stödinsatser för att hantera detta, men ännu är arbetet inte fullt ut i hamn även om 

ett antal rektorer anser att det fungerar bra idag. Ambitionen är att när lärarna 

arbetat med MASIV några terminer blir det naturligt att arbetet kommer att bli mer 

effektivt. Detta syns redan på ett antal skolor och hos de lärare som har erfarenhet 

av liknande analysarbete och planering i ÄDK-arbetet eller motsvarande. Fokus 

framåt är att stärka synergieffekterna mellan språkutveckling och matematik-

utveckling i lärarnas analys och planering, samt att säkra en bra övergång till 

matematikundervisningen i årskurs 4 när de första elevkullarna som haft MASIV 

når dit, vilket är läsåret 2022/23.  

Rektorer och lärare är tydliga med att fokus på att planera undervisningen utifrån 

lärandemål och kritiska aspekter ger en positiv effekt på undervisningen. 

Elevenkäten indikerar också en positiv utveckling i elevernas upplevelse av 

undervisningen (notera dock att den inte följer MASIV som process då enkäten 

riktar sig till äldre elever, MASIV följs utifrån elevperspektivet i en annan process 

vilket kommer att redovisas längre fram).  

Elevenkätens två första områden indikerar en hög kvalitet och positiv utveckling i att 

undervisningen har fokus på vilka kunskaper och färdigheter eleverna har behov av 

att utveckla för sitt lärande och att undervisningen på så sätt formeras utifrån 

eleverna. Detta kan antagligen förstås som att utvecklingsorganisationen 

förvaltningsövergripande och på skolorna i hög grad bibehåller och prioriterar 

satsningar som beslutats för flera år sedan. ÄDK har nämnts men även det arbetet 

som föregick ÄDK har tidigare år lyfts fram och som då fanns på alla skolor. 

Processen benämndes bedömning för lärande (BFL). Att fokus på lärandet är viktigt 
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också för motivation och en positiv upplevelse av skolan beskriver såväl rektorer 

som lärare och indikeras också elevcitat: 

”Jag känner mig motiverad när jag inte kan. Då försöker jag tänka och löser jag 

uppgiften blir jag glad.” Elev i åk 5 

”När man gör roliga och varierande saker på lektionerna. Inte för långa 

genomgångar. När det går bra för mig brukar jag ofta vilja lära mig mer och 

anstränga mig mer.” Elev i åk 8 

 

 Utveckling av förhållningssätt och former för att nå hela 

elevgruppen 

De senaste åren har det systematiska kvalitetsarbetet uppmärksammat utmaningar i 

undervisningen att möta elevgrupper med olika nivåer och behov. Detta har 

beskrivits som en viktig förklaring till de sjunkande skolresultaten föregående läsår. 

Under det senaste året har flertalet skolor startat ett utvecklingsarbete med 

differentierad undervisning för att utveckla en undervisning som rymmer hela 

elevgruppen och med mindre enskilda lösningar för elever.  

Differentierad undervisning för att möta hela elevgruppen 

Majoriteten av skolorna arbetar på ett eller annat sätt med att utveckla en 

differentierad undervisning utifrån Wallbergs bok lektionsdesign. Skolorna 

beskriver att de bland annat önskar se en utveckling av en undervisningsanalys och -

planering som stärker arbetet med att identifiera kritiska aspekter för elevers behov 

för lärande på flera kunskapsnivåer, utveckla elevers delaktighet i undervisningen, 

Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) innebär att lärare 

kontinuerligt möter andra lärare som undervisar i samma 

ämne och tillsammans planerar, utvärderar, analyserar och 

utvecklar den egna och varandras undervisning. I ÄDK 

arbetar lärare tillsammans på ett systematiskt och med ett 

vetenskapligt förhållningssätt för att utveckla undervisningen 

och ge eleverna bästa möjlighet till lärande. En central del i 

lärarnas arbete är att använda en eller flera uttalade teorier 

om lärande, i Varbergs ÄDK är variationsteorin tydligast 

uttalad. 

Planeringen genomförs i ett antal olika steg: 

1. Relevanta lärandemål 

2. Bärande teoretiska aspekter för lärandet 

3. Kritiska aspekter för lärandet av målet 

(innehållsliga anpassningar) 

4. Variationsmönster i undervisningen 

5. Anpassa form utifrån gruppnivå och individuella 

anpassningar  

Matematikutvekling i Varberg (MASIV) 

Från och med hösten 2021 kommer samtliga 

årskurs 1, 2 och 3 i de kommunala grundskolorna 

att använda sig av en modell för 

matematikundervisning som utvecklats vid 

Nationellt centrum för matematikutbildning 

(NCM). Denna process kallas i Varberg för MASIV.  

Undervisningen bygger på resonemang mellan 

elever och mellan elever och lärare. Eleverna får 

möjlighet att utveckla förmåga att resonera och 

förklara sina tankegångar, och också möjlighet att 

utveckla förmåga att lyssna och förhålla sig till 

andras resonemang, vilket är utvecklande för 

matematikförmågan i allmänhet. 

Matematikinnehållet, till exempel hur de olika 

räknesätten fungerar och hänger ihop, presenteras 

på ett sätt som senare tids forskning visat ger en 

bra grund för elevernas fortsatta lärande. 
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ökad variation och differentierade arbetssätt, form och tempo i undervisningen. 

Gemensamt är en ambition att fler elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 

och att undervisningen ska bidra till motivation på olika sätt. 

Vanliga tillvägagångssätt är läsning av boken för att sedan ha kollegiala samtal om 

vad som är viktigt och hur det kan förfina undervisningen. På några skolor hanteras 

utvecklingsarbetet i ÄDK-forumet och ger ett mervärde genom att redan i 

planeringen utgå från elevers olika behov av till exempel specifika 

undervisningsmetoder.  

Många lärare har börjat pröva olika grepp i undervisningen och beskriver en positiv 

upplevelse. Elevers delaktighet, variation och ett normkritiskt förhållningssätt anses 

också stödjas av tankarna kring differentierad undervisning.  

Både lärare och rektorer beskriver differentierad undervisning som ett helt 

nödvändigt fokus. Att minska antalet individanpassningar för att istället få hela 

elevgruppen att arbeta med samma fokus, men utifrån sitt intresse och sina 

förmågor, beskrivs kunna minska arbetsbelastning på lärare samtidigt som det 

bidrar till inkludering och gemensamt lärande i elevgruppen. Det möter också det 

tydligaste utvecklingsområdet enligt elevenkäten – demokratiska värden. 

Differentiering syftar både till att elever ska få möta samma innehåll men utifrån sin 

egen nivå och för att undvika individualiserad undervisning som riskerar att 

exkludera elever från det gemensamma sammanhanget. Utvecklingsarbetet är i ett 

tidigt stadium men bygger också på tidigare arbete och kunskap om inkluderande 

och god undervisning. Citatet om hur undervisningen blir motiverande nedan visar 

på att eleverna svarar utifrån en undervisning som ser ut att ha varit differentierad. 

”När det är lagom klurigt så att man kan tänka mycket.” Elev åk 5. 

”Att läraren ger en tydlig förklaring så att man förstår. Att man får jobba i 

grupp, samarbeta och diskutera så att man hör olika åsikter. Att man jobbar på 

olika sätt, muntligt i grupp, planscher, spela in filmer och inte bara skriva själv.” 

Elev åk 8 

Differentierad undervisningen utgår alltså från gruppen och att inkludera alla barn 

och elever, den bygger på gemenskap och ska ge alla möjlighet att delta och lära på 

sina villkor. Tabellen på nästa sida ger en sammanfattning av förhållnings- och 

arbetssättet i kontrast till individualisering.5 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) är ytterligare en aktör som lyft differentierad undervisning under ett antal 

år. 

 

 

 

 

5 Wallberg, H. (2019). Lektionsdesign. Stockholm: Gothia. Sid. 14 
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elevgruppen. Exempelvis lyfts vikten av motivation och relationer i arbetet med 

differentierad undervisning.  

Undervisning som främjar motivation 

Arbetet med att främja elevernas motivation i undervisningen är i fokus på flera 

skolor. Det kan handla om att se över val i undervisningen för att skapa mer 

variation, ökad delaktighet för elever eller tydligt lyfta in hur undervisningen kan 

beröra elevernas olika intressen. Att utveckla feedbacken till elever för att visa på 

specifika kvaliteter och utvecklingsområden hos eleverna är ytterligare exempel på 

fokus.  

I vissa fall riktas utvecklingsarbetet mot flickor eller pojkar för att skolorna i sin 

analys sett svårigheter med motivationen i någon specifik grupp.   

Bakgrunden till utvecklingsarbetet runt motivation är både en styrning från 

huvudmannen med målet Motivation för lärande, en nationell trend att tidigare års 

fokus på kunskapskrav och kursplaner nu behöver kompenseras med fokus på mer 

mjukare värden6, men också att det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna och 

förvaltningen identifierat behov av att öka kvaliteten. Det är ett område som 

stundtals upplevs svårt, då utvecklingsarbetet i grunden handlar om relationer och 

beteenden som både styrs av varje situation och människa. Att öka motivation, 

variation, elevers delaktighet och effektfull feedback i undervisningen beskrivs som 

viktiga områden av rektorer, lärare och elever. Även vikten av att undervisningen i 

dessa och andra delar stödjer välmående hos eleverna anses viktigt, då flera skolor 

beskriver hur det sjunker.  

”Intressanta uppgifter, variation av uppgifter, pröva nya saker, raster som ger 

oss motion.” Elev i åk 5 

”Jag får lust att lära mig när det är roliga saker och viktiga saker att lära sig och 

när jag känner att jag fattar vad vi ska göra.” Elev i åk 8 

Hur undervisningen stärker motivationen har varit i fokus under de senaste två 

årens elevenkät och elevdialog som genomförs på varje skola. Processen stödjer 

skolorna att identifiera utvecklingsområden och dela erfarenheter kring dessa, något 

som också nyttjas i kommande utvecklingsarbete. I år finns exempel på hur skolorna 

just fortsätter utveckla sitt arbete med feedback som ett resultat av kvalitetsarbetet. 

Ytterligare exempel är fokus på variation i undervisningen och att skapa tydliga 

tillfällen där eleverna får träna utan att känna sig bedömda.  

Tendenser finns på att arbetet med motivation börjar ge resultat redan nu, 

elevenkäten visar på en undervisning som motiverar och skapar delaktighet mer 

idag än för två-tre år sedan och skolorna beskriver hur de tillsammans diskuterar 

dessa frågor. 

 

6 Se bland annat Hirsh, Å. (2020). Relationellt ledarskap i klassrummet – så skapas magi. Stockholm: 

Natur och Kultur. 
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Normkritiskt förhållningssätt för att medvetandegöra val hos pedagoger och 

elever 

Flera skolor har startat ett riktat arbete runt normkritik, exempelvis hur pedagoger 

bemöter och stödjer elever beroende på kön samt hur de sju diskriminerings-

grunderna på ett tydligt sätt kan integreras i undervisningen för att medvetandegöra 

pedagoger och elever om ett normkritiskt agerande. Lärarna samtalar kollegialt om 

frågorna och utgår ofta från litteratur. Övergripande elevhälsa har stödprocesser 

igång som ett antal skolor deltar i, det handlar om handledning till pedagoger men 

också aktiviteter i elevgrupperna. 

Den inkluderande utgångspunkten i differentierad undervisning är en ytterligare 

ingång som främjar det normkritiska förhållningssättet. 

I de allra flesta fall är arbetet påbörjat under de senaste två åren och tydliga resultat 

i undervisning och lärande är fortfarande svårt att ha underlag för, men rektorerna 

beskriver hur pedagoger och elever har blivit mer medvetna i sina diskussioner 

vilket har gett en grund för medvetna val i utbildningen.  

”Jag tycker personligen att skolan är väldigt rolig för jag tycker det är kul att 

lära sig nya saker hela tiden. Man kan ju tänka på alla andra barn som inte har 

skola får dåliga jobb och lever fattigt.” Elev i åk 5 

”Att få utmaning personligen och till vad jag behöver kunna och veta och vilja 

jobba vidare med. Att få olika möjligheter till att jobba så att allt inte blir 

fyrkantigt utan att få möjlighet att vara kreativ.” Elev i åk 8 

Detta område, tillsammans med nästa, fördjupas mer i det systematiska 

kvalitetsarbetet som handlar om Värden och lika möjligheter.7 I tidigare analyser 

har normkritik som ett viktigt värde i undervisningen identifieras som ett 

utvecklingsområde. Det får stöd av elevenkäten i denna process där demokratiska 

värden är det med tydligast behov av utveckling, med fokus på frågeställningarna: 

• Mina resonemang och idéer används i undervisningen 

• Jag uppmuntras till att ifrågasätta och vara kritisk till vad jag ser, hör och 

läser  

Utveckla en positiv skolkultur med fokus på tillgänglighet, trygghet och 

studiero 

En positiv skolkultur hos vuxna och elever är grunden för allt utvecklingsarbete och 

lärande i skolan. På majoriteten av skolorna är det här en väl fungerande del tack 

vare ett fokuserat arbete sedan många år. På andra skolor upplevs utmaningar i att 

få en positiv skolkultur för undervisningsutveckling och lärande.  

Fokus gentemot elevnivån är ofta att utveckla tillgängliga lärmiljöer i pedagogisk, 

social och fysisk mening så att alla elever kan tillgodogöra sig utbildningen. En del 

av detta handlar om att ha gemensamma strukturer i undervisningen för att stödja 

 

7 Förskole- och grundskoleförvaltningen (2020). Värden och lika möjligheter 2020. 
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elever, men också skapa en god trygghet och studiero så att elever har möjlighet att 

sätta sitt lärande i centrum.  

”Jag gillar att ha det avskärmat. Jag gillar att samarbeta med mina vänner. Jag 

gillar att ha musik på lektionerna.” Elev i åk 5 

”Jag får motivation av min positiva klass och lärare som väldigt ofta är glada 

och har en positiv syn på världen.” Elev i åk 8 

 Grundsärskolans arbete med att utveckla 

undervisningens kvalitet  

Grundsärskolan är till för barn som på grund av en utvecklingsstörning eller en 

begåvningsmässig funktionsnedsättning bedömts inte kunna nå grundskolans 

kunskapskrav. Eleverna läser antingen mot ämnen eller ämnesområden. 

Eleverna har olika behov i grundsärskolan och personalen i grundsärskolan jobbar 

intensivt och tätt ihop för att möta de behov eleverna har. Utifrån ett årshjul med 

olika avstämningar för analys på individnivå finns en systematik för att följa 

elevernas lärande och sociala utveckling. Analys av omdömen, individuell 

utvecklingsplan och pågående stöd sker systematiskt. Systematiken skapar också 

förutsättningar för att säkerställa att elever kan nå progression och är rätt placerade. 

Riktat utvecklingsarbete i särskolan 

På liknande sätt som har beskrivits under grundskolan arbetar grundsärskolan med 

sitt utvecklingsarbete på studiedagar och i kollegiala forum, där ledande roller 

användas som bland annat samtalsledare. Rektorer beskriver en välutvecklad 

utvecklingsorganisation, även om möjligheterna att organisera det kollegiala 

lärandet mellan pedagoger är tidsmässigt en större utmaning i grundsärskolan. 

Personalen arbetar i regel också på fritidshemmet och utvecklingstid får ofta 

planeras till tidiga eller sena tider på dagen.  

Det övergripande fokusområdet är att skapa en gemensam organisation och 

skolkultur, där ett strategiskt arbete pågår för att tidigare uppdelning mellan det 

som var Almers och Mariedals särskolor ska utvecklas mot Varbergs grundsärskola 

som en organisation. Mer riktade insatser kring innehåll handlar om: 

• Genom ett kollegialt lärande ska den didaktiska kompetensen utvecklas för 

att främja elevernas lärande så att förmågorna blir vardagsnära och 

meningsfulla  

• Stödja elevers mångsidiga utveckling och lärande genom att skickliggöra 

pedagoger 

• Utveckla likvärdiga bedömningar med stöd av nationella riktlinjer 

• Fokus på att utveckla lek och samspel i fritidshemmet 

• Utveckla kompetens och samsyn kring elevers behov och förmågor 
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Utvecklingsarbetet tas om hand på olika sätt. Exempelvis genom olika kollegiala 

forum för dialog och reflektioner, introduktion av ny personal, övergångsarbete och 

utbildningsinsatser genom stöd externt och från förvaltningen.  

Tecken på att utvecklingsarbetet gör skillnad 

Rektorerna beskriver att medarbetare är positiva till att arbeta mer som en 

organisation och till pågående utvecklingsarbete. Genom delaktighet i utformning av 

utvecklingsplan, dilemma-samtal från medarbetarnas praktik och 

uppmärksammande av goda exempel sker ett medvetet arbete för att personalen ska 

ta ett ansvar för att utforma och realisera utvecklingsarbetet. En utmaning i arbetet 

har givetvis varit Corona-situationen. Eleverna i särskolan ses som riskgrupp och 

rektors möjlighet att vara närvarande i hela organisationen, och utbyte mellan 

pedagoger har försvårats avsevärt av pandemin. Utvecklingsarbetet har stundtals 

fått vara på paus, men rektorer beskriver att det ger kraft och engagemang i 

organisationen när det har kunnat bedrivas. 

Ett fokus under året har varit att skapa en kultur där eleverna nyttjas som 

läranderesurser för varandra. I en personalintensiv verksamhet som grundsärskolan 

finns en risk att eleverna får ”för mycket” stöttning av personalen, och inte får 

möjlighet att vara förebilder för varandra och resurser i varandras lärande. Att vara 

läranderesurs för varandra hjälper också eleverna att bygga självkänsla och att 

använda sina kunskaper och förmågor i praktik, och att de inte stannar vid en 

teoretisk förståelse. I grunden handlar det om att stärka elevernas vardagsförmågor. 

I arbetet med likvärdiga bedömningar har externt stöd i form av kunskapshöjande 

föreläsningar gett en grund för fortsatta kollegiala dialoger för ökad kvalitet, vilket 

planeras framåt. 

 Fritidshemmets arbete med att utveckla 

undervisningens kvalitet 

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. Sedan 2010 har 

fritidshemmen ett tydligt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. 

Övergripande satsning på lärledare har tagits emot positivt 

Fritidspedagogernas arbete med fritidshemmets egna del i läroplanen och 

undervisningsuppdraget i relation till det har varit ett tydligt fokus de senaste åren. 

Läroplans- och undervisningskompetensen har utvecklats, framförallt hos de 

pedagoger som deltagit i förvaltningens utbildningar. Det finns en utvecklingsvilja 

hos personalen som gör att det förstärkta läroplansuppdraget och utbildningar har 

tagits emot positivt.  

Senaste årens lärledarutbildning har framförallt höjt kompetensen för deltagande 

pedagoger vilket innebär att kompetensen i personalgruppen har blivit mer varierad. 

Det kan ta sig uttryck genom att lärledarna tillägnat sig ett professionellare språk 
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och ökad läroplans- och undervisningskompetens 

som inte har utvecklats på samma sätt för 

pedagoger som inte gått utbildning, och inte alltid 

har samma kunskaper om läroplansuppdraget. Det 

syns även en större skillnad mellan avdelningar 

om inte alla avdelningar har lärledare. 

Övergripande fortbildning erbjuds också till all 

fritidspersonal om läroplansuppdraget. 

Lärledarna har fått fördjupad kompetens i att leda 

kollegiala samtal och att fritidshemmets 

verksamhet tydligare utgår från en kvalitativ 

pedagogisk planering. I praktiken har arbetet med 

fritidshemmets pedagogiska planering (FRIPP) 

utvecklats av lärledare vilket tydligt lyfts i dialog 

med rektorer och pedagoger. I det arbetet ingår 

också analys av den genomförda undervisningen 

för att kunna formera undervisningen framåt för 

elevernas fortsatta lärande.  

Skolorna arbetar för en stärkt utvecklingsorganisation och att skapa en mer 

samlad skoldag där fritidshem kompletterar skola  

Övergripande satsning på att utveckla FRIPP är också det fritidshemmen har fokus 

på vid personalens studiedagar och vid kollegiala forum. Precis som för 

grundsärskolan är tiden för utvecklingsarbete mindre än i skola, samtidigt som 

rektorer arbetar för att skapa en stärkt utvecklingsorganisation. De senaste åren har 

rektorer organiserat för EHM och ÄDK/motsvarande också på fritidshemmen.  

Ett utvecklingsområde är fortsatt att skapa en kultur hos personal i skola och fritids 

samt en organisation som stödjer en hel skoldag, där fritidshemmet naturligt 

kompletterar skola. Ett antal skolor har organiserat så att fritidshemsavdelningar 

speglar årskurserna i skolan, för att renodla samarbetet mellan fritids och skola. Det 

innebär att fritidspersonal under förmiddag stödjer en årskurs vilket är samma 

elever personalen sedan har på fritids. Givetvis förloras andra värden, som att 

eleverna på fritidshemmet får möta elever från andra årskurser och elevgrupper där 

några (ofta de äldre) kan bli föredömen för andra, och där personalen får ett större 

utrymme att stödja de yngre eleverna som inte är lika självgående. 

Utvecklingsarbetet med att stärka undervisningsplaneringen kopplat till 

läroplansmål och utökat kollegialt arbete mellan pedagoger i fritids beskrivs också 

kunna bidra till en hel skoldag. Detta då det ger förutsättningar för fritidshemmet 

att se och planera för undervisning och lärande som sedan fortsätter på 

fritidshemmet. 

Undervisning i fritidshemmet 

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation 

av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som 

integrerar omsorg och lärande. 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar 

förskoleklassen och skolan genom att lärandet i 

högre grad ska vara situationsstyrt, 

upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå 

från elevernas behov, intressen och initiativ. 

Undervisningen syftar till att främja elevernas 

fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra 

genom lek, rörelse och skapande genom estetiska 

uttrycksformer samt med utforskande och praktiska 

arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom 

leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin 

identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att 

samarbeta och kommunicera. 

Källa: Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, reviderad 2019. 
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 Pandemins påverkan på undervisningen och 

utvecklingsarbetet  

Tecken på hur undervisningen har påverkats i pandemin 

Ökad personal- och elevfrånvaro har givetvis påverkat undervisningen. Forskning 

visar att frånvaro tydligt påverkar elevernas kunskapsutveckling, och andra än den 

ordinarie läraren stödjer sällan elevernas lärande i samma utsträckning. Däremot 

ger minskade gruppstorlekar (vilket frånvaro av ett antal elever kan leda till för de 

elever som närvarar) positiv inverkan på kunskapsutvecklingen. Sammantaget 

beskrivs en risk att möjligheterna till lärande skiljer sig stort mellan närvarande och 

frånvarande elever, vilket påverkar likvärdigheten. Inte minst då frånvaron tenderar 

att vara större hos elever med lägre socioekonomiska förutsättningar.8  

Statistiskt har frånvaron ökat med någon procentenhet gentemot läsåret 2018/19. I 

dialog beskrivs dock att frånvaron ofta kommer i längre och sammanhängande 

perioder på grund av rekommendationer att stanna hemma vid minsta symtom och 

att återgång till skola ska ske efter ett antal symtomfria dagar. Fullständig statistik 

över frånvaron efter läsåret presenteras under hösten i rapporten Förutsättningar 

och resultat.  

De längre frånvaroperioderna hos elever och personal gör att eleverna periodvis får 

mycket att ta igen. Detta har framförallt varit utmanande för yngre elever som 

generellt behöver mer stöd i undervisningen, även om eleverna har haft ork att göra 

skolarbete hemma har det inte alltid varit enkelt att ge förutsättningar för detta i 

praktiken. Även möjligheten att arbeta förebyggande enligt närvarorutin har 

försvårats. 

Fjärr- och distansundervisningen i högstadiet har gett både fördelar och svårigheter. 

Det relationella i undervisningen, där möjligheten att motivera och ge emotionellt 

stöd, har blivit svårare. Samtidigt har vissa elever gett uttryck för en lugnare och 

bättre studiemiljö när de har varit på distans. Lärare har samarbetat för att lära sig 

digitala former för undervisningen och skapat mer strukturerade lektioner vilket 

gett nya upplevelser över hur viktigt detta är. 

Det finns även exempel där elever med hög frånvaro deltagit mer i undervisningen 

när det genomförts på fjärr och distans. Exempel på anpassning för dessa elever har 

varit att de kan ha videon avstängd för att kunna delta på sina villkor. 

Fördelar som beskrivs är att de elever som har varit på skolorna för att möjliggöra 

deras särskilda stöd har upplevt en lugnare miljö och fått ett närmare stöd av 

pedagoger, i flera fall i mindre grupper eller en-till-en undervisning.  Rektorerna 

beskriver också att digitaliseringen fått en positiv utveckling och den digitala 

kompetensen har höjts i kollegiet. Resonemang finns hur den framtida 

undervisningen systematiskt kan nyttja fjärr och distans i vissa 

 

8 IFAU (2021). RAPPORT 2021:2. Barn och unga under coronapandemin – Lärdomar från forskning 
om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och arbetsmarknadsinträde. 
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undervisningssituationer och för vissa behov hos elever. Även lärarens samarbete 

har via digitala möten har öppnat för nya möjligheter, som effektivare tidsåtgång i 

samarbete med lärare på andra skolor eller information från förvaltningen. 

Den stora oron hos rektorer är elevernas mående. De elever som har tuffare 

hemförhållanden har varit en grupp som skolorna uppmärksammat i sitt dagliga 

arbete, men även andra elevgrupper finns det en oro kring. Skolan som en positiv 

social arena har saknats av många. Statistik över måendet presenteras under hösten.  

Ökad oro hos personalen 

En viktig aspekt är en ökad oro hos personalen över risken att bli smittad, och 

arbetsbelastning genom behov av att täcka för sjukskrivna kollegor, eller för den 

delen att själv bli sjukskriven och därmed inte kunna genomföra sin planerade 

undervisning. Även upplevelsen av att inte känna att man kan stödja elever fullt ut, 

exempelvis på grund av distansundervisning eller elevfrånvaro, har påverkat.  

Oron har varit särskilt påtaglig på grundsärskolan. Där är det svårare att veta om 

eleverna har symtom, en ökad oro då eleverna tillhör riskgrupp och svårare att hålla 

avstånd på grund av elevernas behov av stöd och en personalintensiv verksamhet. 

Det senare skapar också en ökad oro över att inte ”få ihop elevgruppen/ 

undervisningen” då bortfall av personal kan påverka mycket när enskilda elever då 

inte får sitt ordinarie stöd. 

Utvecklingsarbetet har påverkats i pandemin 

På grund av pandemin har flera kollegiala forum fått ställas om till att planera fjärr- 

och distansundervisning. Forumen har också fått ställas in på grund av frånvaro 

eller för att skapa ökad tid för lärarnas individuella planerings- och 

uppföljningsarbete. Detta har sänkt tempot och påverkat skolutvecklingsarbetet 

negativt. Även forum där fler personal möts, till exempel möten för ett helt stadie 

eller hela skolan, har varit svårare att genomföra under pandemin. Den digitala 

mötesarenan har inte gett samma möjligheter till dialog och kulturbygge, och de 

skolor som arbetar mycket med att bli ”en hel skola” upplever ökade utmaningar.  

Några skolor beskriver att det kan bli en utmaning att få kraft i det gemensamma 

utvecklingsarbetet igen, medan andra ser att lärarna ser fram emot att få fortsatt 

utveckla undervisningen tillsammans så snart möjlighet ges. Det sistnämnda 

beskrivs ofta bero på ett gediget framtagande av utvecklingsplaner där 

medarbetarna varit delaktiga, vilket gör att de nu önskar fortsätta arbetet med full 

kraft. Processen har gett engagemang och legitimitet för utvecklingsarbetet hos 

medarbetarna. 
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 Förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser 

som stöd för skolornas utveckling 

Förvaltningsövergripande stöd riktas på ett mer kompensatoriskt sätt än 

tidigare 

Likvärdigheten i stödet från förvaltningen till enskilda skolor har under året 

utvecklats. De skolor som har lägre måluppfyllelse än vad förutsättningarna medger, 

där utvecklingsarbetet historiskt har saknat systematik och effekt samt där många 

rektorsbyten har påverkat negativt har under året fått riktat stöd. Tidigare år har 

stöden inte riktats lika tydligt utan delgivits på förfrågan, vilket gynnat de skolor 

som legat i framkant och sökt sig till förvaltningen. Under läsåret har stödet bland 

annat handlat om: 

• Förstärkt rektorsorganisation på några skolor. 

• Riktat stöd från förvaltningsövergripande personal och externa aktörer för 

genomförandet av utvecklingsarbete. Exempel är stöd för differentierad 

undervisning, bedömarkompetens, reviderade kursplaner, ÄDK-arbetet samt 

språkutvecklande arbetssätt. 

• Kommunhälsan nyttjas som aktör för att stödja rektors chefs- och ledarskap. 

I flera fall har rektorer tagit initiativ till stödet vilket tyder på att förvaltningens stöd 

efterfrågas och att rektorer är villiga att söka stöd för sin och skolans utveckling. 

Översikt av förvaltningsgemensamma utvecklingsprocesser 

En översikt av förvaltningsgemensamma utvecklingsprocesser utifrån de tre 

nämndsmålen och fem övergripande strategierna synliggörs nedan. Processerna har 

ofta pågått under flera år och skolorna deltar kontinuerligt. Utöver detta finns en 

ständig dialog där stöd möjliggörs för skolorna. 

TILLIT FÖR FÖRBÄTTRING 

• Ledning för en formativ organisation 

Processerna är av övergripande karaktär som stödjer det mer specifika innehållet i 

övriga strategier.  

➢ Utvecklingsplansarbete med ledande roller 

➢ Nätverk och professionsmöten 

o Nytt nätverk 2020/21 samlar alla rektorer, förstelärare, lärledare och 

specialpedagogisk kompetens. Riktat innehåll har varit differentierad 

undervisning och synliggöra hur olika processer hänger ihop. 

➢ Lärgrupper för rektorer, ledarskapsutveckling 

➢ Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, dialogbaserad analys 
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SKOLA FÖR ALLA 

• Systematisk analys och utveckling av undervisningen 

• Utbildningen utvecklas i en helhet 

Processerna har fokus på att stödja det kollegiala lärandet på skolorna med olika 

innehållsmässiga perspektiv. 

➢ Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) 

➢ Matematikutveckling i Varberg (MASIV) för årskurs 1–3 

➢ Läsutveckling i Varberg (LiV) för årskurs 2, samt F-1 på flera skolor 

➢ Lärledarutbildning fritidshem 

➢ Utbildning i läroplansuppdraget för samtlig fritidshemspersonal 

➢ Flerspråkigas lärande, samarbete med Skolverket för att höja kompetensen 

runt nyanlända och flerspråkigas lärande.  

➢ Handledning för ökad bedömarkompetens och likvärdiga bedömningar, samt 

kommande revideringar av kursplaner 

➢ Övergripande elevhälsans stöd för elevhälsamöten (EHM), närvaroarbete, Be 

right back (BRB), flexteamsutveckling med mera. 

➢ Enhet flerspråkighets utbildning effektiv studiehandledning, interkulturellt 

förhållningssätt, möjlighet till stöd och konsultation med mera. 

 

MOTIVATION FÖR LÄRANDE 

• Utbildning som främjar motivation och självkännedom 

• Digitalisering som pedagogisk tillgång 

Processerna har fokus på att möjliggöra skola-arbetsliv samarbete, likvärdighet 

och utveckling i digitaliseringen samt ta gemensamma steg för 

motivationsfrämjande undervisning. Många av de processer som beskrivits ovan 

bidrar också till detta mål. 

➢ Modern arbetslivsorientering (MOA) 

o Ny insats under våren är samarbete med Varbergs BOIS som ska vara 

läsande förebilder för elever i åk 2 

➢ PRAO 

➢ Pilotverksamhet för breddinförande av digitalt lärverktyg Chromebook och 

lärplattform GSuite för elever i årskurs 4–9 

➢ Framtidens digitala lärande i skola (FDLIS). Samarbete med Halmstad 

Högskola, Region Halland och ett antal halländska kommuner för att 

utveckla nya digitala lösningar för lärande. Bland annat actionkameror i 

undervisningen för analys i ÄDK med mera. 

➢ Normkritiskt team, stöd från övergripande elevhälsa till skolor 

➢ Planering Hälsa gör lärande, stöd från övergripande elevhälsa till 

pilotskolor för modulbaserad stödstruktur för undervisning enligt hela 

läroplansuppdraget 
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➢ Dialog med rektorer för en tydligare gemensam strategi för 

motivationsfrämjande undervisning. Rektorer önskar inte nya insatser utan 

snarare stärka pågående. Detta kan i korthet beskrivas som: 

o Kunskapshöjande dialoger i rektorsgruppen om forskning och goda 

exempel i arbete med motivation för lärande. 

o Fortsatt utveckla ÄDK-organisationen, både för att säkra att 

pågående arbete bibehålls och att forumet också kan utveckla 

perspektiv för motivation för lärande i analys och planering av 

undervisningen. 

o Långsiktig planering för att säkra att olika utvecklingsprocesser – 

ÄDK, MASIV, differentierad undervisning, normkritiskt arbete, med 

mera – utvecklas tillsammans och ger mervärde. Bland annat utifrån 

perspektivet motivation för lärande. 

 Avslutning 

Beskrivningar och analyser i rapporten visar att skolutvecklingsarbetet riktas mot 

identifierade behov i undervisningen, inte minst utifrån elevperspektivet. Positivt är 

också att tidigare beslutade satsningar fortsatt hålls i och prioriteras av skolorna. 

Övergripande utvecklingsprocesser och stöd bidrar till skolornas arbete, och riktas 

på ett tydligare sätt än tidigare år.  

Majoriteten av skolorna har ett systematiskt arbete och positiv kultur för 

utvecklingsarbetet. Det är fortsatt en utmaning att undervisningen upplevs relevant, 

ger lust att lära mer och skapar delaktighet för eleverna. Samtidigt finns tecken på 

att undervisning utvecklas till att bättre än tidigare bidra med dessa kvaliteter. 

Fokus på skolorna är i hög grad på hela läroplansuppdraget. Ett tydligt exempel är 

differentierad undervisning som belyser såväl elevers sociala lärmiljö, 

undervisningens motiverande faktorer (till exempel elevdelaktighet, variation, 

utmaning) med utgångspunkt i vad eleverna ska lära.  

Ett tidigare identifierat utvecklingsområde är organisering för stöd i syfte att bidra 

till att fler elever ska nå målen och gymnasiebehörighet. De utvecklingsprocesser 

som beskrivs i rapporten bidrar i högsta grad till att eleverna ska nå målen, 

samtidigt är arbetet med särskilt stöd, flexteam, organisering runt elever och 

elevgrupper med mera inte det som tydligast lyfts av rektorer. På förvaltnings-

övergripande nivå pågår ett arbete med att starta resursskola och utvecklingsprocess 

för särskilt stöd. Under höstens processer i kvalitetsarbetet kommer området att 

fördjupas, och bedömning om utvecklingsområdet ligger kvar eller inte görs där. 

Några skolor behöver fortsatt utveckla organisering och kultur för att få kraft i 

utvecklingsarbetet, och övergripande processer behöver ännu bättre synkroniseras 

för bästa möjliga resultat. Processer för IT och lärande, skola-arbetsliv, normkritiskt 

arbete med mera nyttjas av skolorna och bidrar på olika sätt, de lyfts dock sällan 

fram av rektorerna som tydliga bidrag till att öka undervisningens kvalitet. Här finns 

potential för ett ökat mervärde till undervisningen av redan pågående processer. 
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En stor osäkerhet för det fortsatta arbetet med skolutveckling är hur pandemin 

Covid-19 påverkar framåt. Kommer det finnas kraft och energi i arbetet framåt? Hur 

har perioder av frånvaro hos elever och lärare påverkat lärandet? Hur kan positiva 

lärdomar få kraft framåt? Svaret på dessa frågor kommer antagligen att synliggöras 

när kollegiala forum återigen kan ha full kraft på undervisningsutveckling, när 

kartläggnings- och bedömningstillfällen kan genomföras kontinuerligt i 

undervisningen igen, när utbildningen kan bidra till elevernas hela utveckling i både 

hälsa och lärande varje dag och över tid. Kanske är det viktigare än på länge att hålla 

i och hålla ut pågående skolutvecklingsarbete, med tydligt fokus på undervisningen. 

För elevernas mående och lärande. 

Nedan sammanfattas kvaliteter att värna och utvecklingsområden. 

 Kvaliteter att värna 

Långsiktig målstyrning och utvecklingsarbete med fokus på undervisningsuppdraget 

och medarbetarnas delaktighet.  

Systematisk och kollegial analys och planering av undervisningen, för att främja 

elevernas lärande, som leds av ledande roller. 

Förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser riktas tydligare än tidigare mot olika 

skolor för ökad likvärdighet. 

Pågående och planerade processer möter identifierade behov, exempelvis har 

planering av strategi för målet Motivation för lärande utvecklats och differentierad 

undervisning som syftar till att möta flera olika kunskapsnivåer och behov i 

elevgruppen.  

 Utvecklingsområden 

Likvärdig utveckling i skolutvecklingsarbetet för systematisk analys och utveckling 

av undervisningen, med en tydligare positiv resa för alla skolor. 

Utveckling av hela läroplansuppdraget för att utveckla undervisning som tydligt 

förmedlar kunskaper och värden, med fördjupat fokus på det motivationsfrämjande. 

Likvärdighet i fritidshemmens arbete med att utveckla undervisningen, genom 

stärkt kompetens för alla pedagoger. 

Utformande av strategier för att möta en eventuell utbildningsskuld, mot bakgrund 

av pandemin.  
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Ekonomiskt resultat och prognos  

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

Verksamhet 3 
pos 

Utfall 
jan - 
Maj 

2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Maj 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Maj Jmf 
Utfall jan - 

Maj 2021  

Helårsprognos 
Maj 2021  

Budget  
2021  

Budget 
2021 
Jmf 

Prognos 
2021  

Utfall 
jan - 
Maj 

2020  

100 - Nämnds- 
och styrelseverks 

0,8 1,5 0,6 4,5 4,5 0,0 0,9 

400 - Öppen 
förskola 

0,5 0,4 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 

407 - Förskola 196,3 198,7 2,5 453,9 454,9 1,0 182,9 

412 - Pedagogisk 
verksamhet 

1,1 1,6 0,4 3,6 3,6 0,0 1,5 

425 - Fritidshem 38,9 34,2 -4,7 80,9 80,9 0,0 33,3 

440 - Grundskola 356,7 358,9 2,3 789,8 788,3 -1,5 340,0 

443 - 
Grundsärskola 

17,1 17,5 0,4 38,1 38,6 0,5 14,4 

450 - 
Gymnasieskola 

0,1 0,1 0,0  0,0 0,0 0,1 

499 - BU 
Gemensamt 

14,9 15,1 0,2 35,3 35,3 0,0 16,8 

Summa Vht 3 
pos 

626,3 628,0 1,7 1 407,1 1 407,1 0,0 590,4 

Ovanstående tabell visar verksamhet 3 positioner. Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar med 
verksamhet 5 positioner. Det innebär att analysen längre ner i rapporten avviker gentemot 
ovanstående tabell avseende verksamhet 425 "Fritidshem". I verksamhet 425 ligger även verksamhet 
42501 "Fritidshem grundsärskola". När kommunen redovisar in Räkenskapssammandraget till 
statistiska centralbyrån behöver kommunen redovisa fritidshem separat, därav att ekonomikontoret 
redovisar fritidshem för grundskola och grundsärskola tillsammans. 

Inom förskole- och grundskoleförvaltningen redovisas verksamhet 42501 "Fritidshem grundsärskolan" 
tillsammans med verksamhet 443 "grundsärskolan". 

I nedan bild med färgkoder, presenteras vilka verksamheter som analyseras tillsammans. 

 

Verksamhet 5 positioner 
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Förskole och grundskolenämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari till och med 
maj om 1,7 mnkr. 

Till och med maj har 626,3 mnkr av årsbudgeten om 1 407 mnkr nyttjats vilket kan jämföras med 
föregående år där 590,4 mnkr var nyttjade. Kostnadsökningen mellan åren beror på demografiökning, 
ökade kostnader till följd av lönerevision samt kostnadsökningar på grund av inflation. 

Budgetöverskottet beror främst på att personalkostnaderna varit 2,8 mnkr lägre än budgeten för 
perioden januari till och med maj. Överskottet är främst en effekt av den pågående pandemin som 
avspeglar sig i verksamheten genom bland annat ökad sjukfrånvaro och VAB i kombination med att 
färre timvikarier tagits in i verksamheterna. 

Periodiseringen av lönerna, framförallt inom förskolan, har anpassats mer efter verkligt utfall i år 
vilket har gett en minskad avvikelse mot budget jämfört med föregående år. 

Förvaltningens kostnad för skolskjuts har hittills varit lägre jämfört med den periodiserade budgeten 
och beror på att nyttjandet av både skolkort och taxiresor varit lägre under år 2021. 

Både inom förskolan och grundskolan ser vi en kostnadsökning avseende interkommunala barn och 
elever. Till och med maj uppgår budgetavvikelsen till 0,8 mnkr totalt för båda verksamheterna. 

Arbetet fortgår med lokalfrågorna inför höstterminens start för Bläshammar, Rolfstorp och 
Resursskolan. Modulerna i Bläshammar ska stå klara i slutet av höstterminen. I Rolfstorp ska eleverna 
i åk 4 och 5 bedriva sin skolverksamhet i Folkets hus lokaler under kommande läsår. Det är fortfarande 
oklart avseende bygglovet för Resursskolan (Björkedalsskolan). Här finns risk för budgetavvikelse 
beroende på lösning. 

Perioden Maj visar en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Under maj har grundskolan köpt ut flera 
leasingdatorer då leasingavtalet går ut och inte längre möjligt att förlänga. På grund av den pågående 
pandemin går det inte att få tag i nya datorer varav grundskolan valde att köpa ut de befintliga som 
verksamheten nyttjar. Kostnaden uppgår till 0,6 mnkr. 

Prognosen för 2021 är att förskole och grundskoleförvaltningen förväntas redovisa ett resultat i balans 
med budget. 
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Kompletterande rapportering till nämnden 

Förskole- och grundskolenämnden totalt - Övergripande ekonomi 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)     

kon
to 

Utfall 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
Maj 

2021  

Mån 
avvi

kelse 
Maj 

2021  

Utfall 
mot 

budge
t, %  

Utfall 
jan - 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
jan - 
Maj 

2021  

Ack. 
avvi

kelse 
jan- 
Maj  

Utfall 
mot 

budget, %  

Helårspr
ognos 

Maj 2021  

Budget  
2021  

Res
ultat 

129 724 128 960 -764 101% 626 279 628 002 1 723 100% 1 407 076 1 407 076 

Tabell: Ekonomisk sammanställning, belopp i Tkr 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)     

konto Utfall 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
Maj 

2021  

Mån 
avvikel
se Maj 

2021  

Utfall 
mot 

budg
et, %  

Utfall 
jan - 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
jan - 
Maj 

2021  

Ack. 
avvike

lse 
jan- 
Maj  

Utfall 
mot 

budge
t, %  

Helårspr
ognos 

Maj 2021  

Budget  
2021  

Kostnad
er för 
arbetskr
aft 

91 989 93 272 1 283 99% 443 265 446 084 2 820 99% 1 407 076 964 535 

Tabell: Ekonomisk sammanställning personalkostnader, belopp i Tkr 
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Nämnd - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

 Utfal
l Maj 
2021  

Peri
odis
erad 
budg

et, 
Maj 

2021  

Mån 
avvi

kelse 
Maj 

2021  

Utfal
l mot 
budg
et, %  

Utfa
ll 

jan - 
Maj 
202

1  

Periodis
erad 

budget, 
jan - Maj 

2021  

Ack. 
avvike

lse 
jan- 
Maj  

Utfal
l mot 
budg
et, %  

Helårsp
rognos 

Maj 
2021  

Budge
t  2021  

Nämnd 200 362 162 55% 839 1 463 624 57% 4 520 4 520 

Summa 200 362 162 55% 839 1 463 624 57% 4 520 4 520 

Tabell: Ekonomisk sammanställning Nämndsverksamheten, belopp i tkr 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 100 - Nämnds- och styrelseverks     

Fri Utfall Maj 
2021  

Periodiserad 
budget, Maj 

2021  

Mån 
avvikelse 
Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

Material/läromedel 1 2 1 34% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

0 200 200 0% 

Övrigt 199 160 -39 125% 

Summa  200 362 162 55% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Nämnd, belopp i tkr och % perioden 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 100 - Nämnds- och styrelseverks     

Fri Utfall jan - 
Maj 2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Maj 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Maj Jmf 
Utfall jan - 

Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

     

Material/läromedel 5 8 3 63% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

0 600 600 0% 

Övrigt 834 855 21 98% 

Summa  839 1 463 624 57% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Nämnd, belopp i tkr och % ackumulerat 

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr ackumulerat maj månad. Hittills har 
nämnden nyttjat 0,8 mnkr av årets budgetram om 4,5 mnkr. 

Av nämndens budget om 4,5 mnkr är 2,5 mnkr avsatta till ofördelade medel. Nämnden kommer under 
år 2021 satsa 2 mnkr för kvalitetssatsningar och samordning för att stärka upp fritidshemmens 
verksamhet. Nämnden kommer även satsa 0,5 mnkr på förstärkt stöd till förskolors och skolors 
värdegrundspedagoger, för arbete med normer och värden samt att systematisera rutiner och 
förebyggande arbete mot kränkningar och trakasserier. 

Både den ackumulerade- och periodens budgetavvikelse beror på att satsningarna inte har kommit 
igång. Överskottet kan utläsas under den fria koddelen "pedagogisk personal och undervisning". 
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Prognosen för år 2021 är att nämnden förväntas redovisa ett resultat i balans med budgeten, under 
förutsättning att satsningarna från nämndens ofördelade medel kan genomföras med tanke på 
pandemin. 

 

Under förutsättning att satsningarna kan genomföras med tanke på pandemin. 

Förskola och pedagogisk omsorg - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 40000 - Öppen förskola, 40700 - Förskola, 41200 - 
Pedagogisk verksamhet, ...     

kont
o 

Utfall 
Maj 

2021  

Period
iserad 
budge
t, Maj 

2021  

Mån 
avvi

kelse 
Maj 

2021  

Utfal
l mot 
budg
et, %  

Utfall 
jan - 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
jan - 
Maj 

2021  

Ack. 
avvike

lse 
jan- 
Maj  

Utfall 
mot 

budge
t, %  

Helårspro
gnos Maj 

2021  

Budget  
2021  

Resul
tat 

41 777 42 345 568 99% 198 454 201 143 2 689 99% 457 688 458 688 

Tabell: Ekonomisk sammanställning Förskola- och pedagogisk omsorg, belopp i tkr 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 40000 - Öppen förskola, 40700 - 
Förskola, 41200 - Pedagogisk verksamhet, ...     

Fri Utfall Maj 
2021  

Periodiserad 
budget, Maj 

2021  

Mån 
avvikelse 
Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

Barn o elevhälsa 4  -4  

Köp och sälj huvudverksamhet 9 174 8 786 -388 104% 

Lokaler o inventarier 4 559 4 701 141 97% 

Material/läromedel 628 519 -109 121% 

Måltider 3 168 3 116 -52 102% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

25 396 27 094 1 699 94% 

Övrigt -1 152 -1 871 -719 62% 

Summa  41 777 42 345 568 99% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Förskola och pedagogisk omsorg, belopp i tkr och % 
perioden 

 rskola, 41200 - Pedagogisk verksamhet, ...     

Fri Utfall jan - 
Maj 2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Maj 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Maj Jmf 
Utfall jan - 

Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

     

Barn o elevhälsa 12  -12  

Köp och sälj huvudverksamhet 43 634 43 241 -394 101% 

Lokaler o inventarier 22 560 23 076 516 98% 

Material/läromedel 2 581 2 597 16 99% 

Måltider 15 415 15 182 -233 102% 
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Fri Utfall jan - 
Maj 2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Maj 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Maj Jmf 
Utfall jan - 

Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

Pedagogisk personal och 
undervisning 

119 955 125 168 5 213 96% 

Övrigt -5 703 -8 120 -2 417 70% 

Summa  198 454 201 143 2 689 99% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Förskola och pedagogisk omsorg, belopp i tkr och % 
ackumulerat 

Förskolan och pedagogisk omsorg visar en positiv budgetavvikelse om 2,7 mnkr ackumulerat maj 
månad. Verksamheten visar ett utökat överskott om 0,6 mnkr jämfört med föregående månads 
budgetavvikelse. 

Den största budgetavvikelsen beror på att verksamheten haft lägre personalkostnader jämfört med den 
periodiserade budgeten. Detta är en effekt av den pågående pandemin som visar sig i verksamheten. 
Sjukfrånvaro och VAB har inte ersätts med timvikarier i samma utsträckning vilket genererar ett lägre 
kostnadsutfall jämfört med den periodiserade budgeten.  

Överskottet gällande personalkostnaderna uppgår till 4,5 mnkr ackumulerat maj och kan främst 
utläsas i tabellen ovan under den fria koddelen "pedagogisk personal och undervisning" men även 
under "övrigt" finns det ett överskott avseende löner. Dock kan vi totalt sett utläsa ett underskott 
under den fria koddelen "övrigt" vilket förklaras av att resursfördelningen fortsätter att visa en negativ 
avvikelse mot den periodiserade budgeten då förskolans rektorer lagt budget efter 
befolkningsprognosen. När det nu är färre barn än vad befolkningsprognosen säger, för den 
ackumulerade perioden januari-maj, leder det till ett underskott för rektorerna. Avvikelsen uppgår nu 
till 1,6 mnkr och beror på att det varit färre barn på förskolan jämfört med periodiserat barnantal. De 
minskade intäkterna täcks dock av överskottet gällande personalkostnader.  

Totalt sett är det dock fler barn i förskolan jämfört mad samma period föregående år, men färre än 
budgeterat. Ökningen jämfört med 2020 finns både inom de kommunala och fristående förskolorna. 
Vidare under samma fria koddel ser vi att barnomsorgsavgiften visar ett underskott om 0,2 mnkr till 
och med maj. Färre barn genererar en lägre intäkt till förvaltningen. Materialinköp avviker mot den 
periodiserade budgeten om 0,3 mnkr men prognosen för året är dock att materialinköpen kommer 
följa budget. 

Interkommunala placeringarna är fler 2021 jämfört med vad förvaltningen prognostiserade i 
budgetarbetet och visar därmed ett underskott. Barnantalet ökar också på de fristående förskolorna 
vilket genererar en ökad kostnad för förvaltningen. Totalt sett uppgår dessa två budgetposter till 0,5 
mnkr och kan utläsas under fri koddel "köp och sälj huvudverksamhet". Kostnadsposterna kommer 
dock att rymmas inom förskolans totala budgetram för 2021. 

Verksamheten har ökade kostnader för Håstens förskolas tillagningskök i form av en kock som inte 
finns inkluderad i budgeten men som kommer bäras inom förskolans totala budgetram kan utläsas 
under fri koddel "måltider". 

Perioden Maj visar en positiv avvikelse om 0,6 mnkr och förklaras av personalkostnader, 
resursfördelningen samt kostnaden för de interkommunala placeringarna. 

Prognosen för förskola och pedagogisk omsorg är att verksamheten förväntas redovisa ett överskott 
mot årsbudgeten om 1,0 mnkr för 2021. 
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Grundskola och fritidshem - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 42500 - Fritidshem, 44000 - Grundskola, 44091 - 
Bäring, ...     

kont
o 

Utfall 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
Maj 

2021  

Mån 
avvikel
se Maj 

2021  

Utfall 
mot 

budget, 
%  

Utfall 
jan - 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
jan - 
Maj 

2021  

Ack. 
avvike

lse 
jan- 
Maj  

Utfal
l mot 
budg
et, %  

Helårsp
rognos 

Maj 
2021  

Budge
t  2021  

Result
at 

79 929 77 857 -2 072 103% 387 487 384 193 -3 294 101% 852 611 850 211 

Tabell: Ekonomisk sammanställning Grundskola och fritidshem, belopp i tkr 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 42500 - Fritidshem, 44000 - 
Grundskola, 44091 - Bäring, ...     

Fri Utfall Maj 
2021  

Periodiserad 
budget, Maj 

2021  

Mån 
avvikelse 
Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

Barn o elevhälsa 2 699 2 778 79 97% 

Köp och sälj huvudverksamhet 5 537 5 462 -75 101% 

Lokaler o inventarier 9 848 9 759 -89 101% 

Material/läromedel 3 059 2 408 -651 127% 

Måltider 6 009 5 989 -20 100% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

47 297 46 614 -682 101% 

Skolskjuts 2 155 2 179 25 99% 

Övrigt 3 325 2 668 -658 125% 

Summa  79 929 77 857 -2 072 103% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Grundskola och fritidshem, belopp i tkr och % Perioden 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 42500 - Fritidshem, 44000 - 
Grundskola, 44091 - Bäring, ...     

Fri Utfall jan - 
Maj 2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Maj 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Maj Jmf 
Utfall jan - 

Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

     

Barn o elevhälsa 12 913 13 480 568 96% 

Köp och sälj huvudverksamhet 27 631 27 309 -322 101% 

Lokaler o inventarier 49 454 48 620 -834 102% 

Material/läromedel 12 339 11 613 -726 106% 

Måltider 30 068 30 036 -32 100% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

226 413 225 463 -951 100% 

Skolskjuts 13 836 14 306 470 97% 

Övrigt 14 834 13 365 -1 468 111% 

Summa  387 487 384 193 -3 294 101% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Grundskola och fritidshem, belopp i tkr och % ackumulerat 
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Grundskolan och fritidshem visar en negativ budgetavvikelse om 3,3 mnkr till och med maj. 
Verksamheten visar ett utökat underskott jämfört med föregående månads budgetavvikelse och beror 
främst på personalkostnader men även utköp av datorer. 

Underskottet kan fortsatt förklaras av högre personalkostnader jämfört med den periodiserade 
budgeten, budgetavvikelsen till och med maj uppgår till 3,8 mnkr. Underskottet kan utläsas i tabellen 
ovan under fri koddel "pedagogisk personal och undervisning" samt "övrigt". De effektiviseringar 
som grundskolan hanterar för 2021, har periodiserats jämt över året, medans åtgärderna ännu inte 
fallit ut i samklang med den periodiseringen. Arbetet fortgår löpande. 

Verksamheten fortsätter att generera ett överskott gällande resursfördelningen. Överskottet uppgår nu 
till 2,0 mnkr och beror på att det har varit färre barn i verksamheten, både inom grundskolan och 
fritidshem. Till skillnad från förskolan så har rektorerna inom grundskola och fritidshem inte räknat 
med att få det antalet elever som befolkningsprognosen säger, utan lagt sig på ett lägre antal elever. 
Kostnaden för interkommunala elever har dock ökat 2021 jämfört mot den periodiserade budgeten. 
Grundskolan prognostiserar generera ett överskott om 1,8 mnkr avseende båda dessa kostnadsposter. 

En ytterligare effekt av att det är färre barn på våra fritidshem är att barnomsorgsavgiften minskar och 
visar en negativ budgetavvikelse och förväntas göra det om 0,4 mnkr totalt för året. 

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

Arbetet fortgår med lokalfrågorna inför höstterminens start för Bläshammar, Rolfstorp och 
Resursskolan. Modulerna i Bläshammar ska stå klara i slutet av höstterminen. I Rolfstorp ska eleverna 
i åk 4 och 5 bedriva sin skolverksamhet i Folkets hus lokaler under kommande läsår. Det är fortfarande 
oklart avseende bygglovet för Resursskolan (Björkedalsskolan). Här finns risk för budgetavvikelse 
beroende på lösning. 

Perioden Maj visar en negativ budgetavvikelse om 2,0 mnkr. Förklaringen till den ackumulerade 
avvikelsen gäller även för periodens avvikelse. Ett tillägg för periodens avvikelse är att grundskolan har 
köpt ut flera leasingdatorer då leasingavtalet går ut och inte längre möjligt att förlänga. På grund av 
den pågående pandemin går det inte att få tag i nya datorer varav grundskolan valde att köpa ut de 
befintliga som verksamheten nyttjar. Kostnaden uppgår till 0,6 mnkr. 

Prognosen för grundskolan och fritidshem är att verksamheten kommer att redovisa en negativ 
budgetavvikelse om 2,4 mnkr för 2021. 

Grundsärskola - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 42501 - Fritidshem grundsärskolan, 443 - 
Grundsärskola     

kont
o 

Utfall 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
Maj 

2021  

Mån 
avvikel
se Maj 

2021  

Utfall 
mot 

budg
et, %  

Utfall 
jan - 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
jan - 
Maj 

2021  

Ack. 
avvikel
se jan- 

Maj  

Utfall 
mot 

budget, 
%  

Helårsp
rognos 

Maj 
2021  

Budge
t  2021  

Result
at 

3 647 3 643 -4 100% 18 876 19 145 269 99% 42 064 42 564 

Tabell: Ekonomisk sammanställning Grundsärskola, belopp i tkr 
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Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 42501 - Fritidshem grundsärskolan, 443 
- Grundsärskola     

Fri Utfall Maj 
2021  

Periodiserad 
budget, Maj 

2021  

Mån 
avvikelse 
Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

Barn o elevhälsa 47 38 -9 124% 

Köp och sälj huvudverksamhet 77  -77  

Lokaler o inventarier 319 281 -39 114% 

Material/läromedel 137 53 -85 261% 

Måltider 50 37 -13 135% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

1 984 2 087 103 95% 

Skolskjuts 0  0  

Övrigt 1 033 1 148 116 90% 

Summa  3 647 3 643 -4 100% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Grundsärskola, belopp i tkr och % Perioden 

: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 42501 - Fritidshem grundsärsko 

Grundsärskola     

Fri Utfall jan - 
Maj 2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Maj 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Maj Jmf 
Utfall jan - 

Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

     

Barn o elevhälsa 227 185 -42 123% 

Köp och sälj huvudverksamhet 307  -307  

Lokaler o inventarier 1 535 1 405 -130 109% 

Material/läromedel 285 284 -1 100% 

Måltider 262 185 -76 141% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

9 818 10 066 248 98% 

Skolskjuts 1 633 1 450 -183 113% 

Övrigt 4 809 5 570 762 86% 

Summa  18 876 19 145 269 99% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Grundsärskola, belopp i tkr och % ackumulerat 

Grundsärskolan visar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr ackumulerat maj månad vilket är en 
oförändrad budgetavvikelse jämfört med föregående månad. 

Lägre personalkostnader är fortfarande den främsta orsaken till överskottet. Kombinationen av 
sjukfrånvaro och att verksamheten inte tar in timvikarier i samma utsträckning vilket ger en positiv 
ekonomisk effekt. Vidare kan vi se att eleverna inte är i verksamheten i samma omfattning på grund av 
pandemin. Överskottet kan utläsas under fria koddelarna "pedagogisk personal och undervisning" 
samt "övrigt". 

Verksamheten visar ett underskott om 0,2 mnkr avseende skolskjuts ackumulerat maj. 

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr avseende en interkommunal kostnad. 
Budget avseende denna finns under grundskolan. 

Perioden Maj visar ingen budgetavvikelse utan följer den periodiserade budgeten väl. 
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Prognosen för grundsärskolan är att verksamheten kommer att redovisa ett överskott om 0,5 mnkr för 
2021. 

Enhet flerspråkighet - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 40795 - Fsk. modersmål/nyanlmodersm./nyanlända     

kont
o 

Utfa
ll 

Maj 
2021  

Periodise
rad 

budget, 
Maj 2021  

Mån 
avvikel
se Maj 

2021  

Utfall 
mot 

budg
et, %  

Utfall 
jan - 
Maj 

2021  

Periodi
serad 

budget, 
jan - 
Maj 

2021  

Ack. 
avvikel
se jan- 

Maj  

Utfall 
mot 

budget, 
%  

Helårsp
rognos 

Maj 
2021  

Budge
t  2021  

Result
at 

1 373 1 710 336 80% 5 715 6 927 1 212 83% 14 910 15 810 

Tabell: Ekonomisk sammanställning Enhet flerspråkighet, belopp i tkr 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 40795 - Fsk. modersmål/nyanlända, 
44095 - Gr.sk. modersm./nyanlända     

Fri Utfall Maj 
2021  

Periodiserad 
budget, Maj 

2021  

Mån 
avvikelse 
Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

Lokaler o inventarier 11 3 -8 350% 

Material/läromedel 23 72 49 32% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

1 218 1 569 351 78% 

Övrigt 121 66 -55 183% 

Summa  1 373 1 710 336 80% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Enhet flerspråkighet, belopp i tkr och % Perioden 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 40795 - Fsk. modersmål/nyanlända, 
44095 - Gr.sk. modersm./nyanlända     

Fri Utfall jan - 
Maj 2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Maj 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Maj Jmf 
Utfall jan - 

Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

     

Barn o elevhälsa 0  0  

Lokaler o inventarier 24 17 -7 139% 

Material/läromedel 283 362 79 78% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

4 800 6 225 1 425 77% 

Övrigt 609 323 -286 188% 

Summa  5 715 6 927 1 212 83% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Enhet flerspråkighet, belopp i tkr och % ackumulerat 

Enheten för flerspråkighet visar en positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr till och med maj månad. Ett 
utökat överskott om 0,3 mnkr jämfört med föregående månads budgetavvikelse. 
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Överskottet kan fortsatt förklaras av lägre personalkostnader. Kombinationen av sjukfrånvaro och att 
verksamheten inte tar in timvikarier ger en positiv ekonomisk effekt. Verksamheten har även haft svårt 
att rekrytera personal till tjänster avseende specifika språk vilket lett till vakanta tjänster. 

Förklaringen till den ackumulerade avvikelsen gäller även för periodens avvikelse. 

Prognosen för enheten för flerspråkighet är att verksamheten kommer redovisa ett överskott om 0,9 
mnkr mot budgeten 2021. 

Gemensam förvaltning - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 49900 - FG Gemensamt     

kont
o 

Utfall 
Maj 

2021  

Periodis
erad 

budget, 
Maj 

2021  

Mån 
avvikel
se Maj 

2021  

Utfall 
mot 

budg
et, %  

Utfall 
jan - 
Maj 

2021  

Periodis
erad 

budget, 
jan - Maj 

2021  

Ack. 
avvikel
se jan- 

Maj  

Utfall 
mot 

budget, 
%  

Helårs
progn

os Maj 
2021  

Budget  
2021  

Result
at 

2 797 3 043 246 92% 14 908 15 131 222 99% 35 283 35 283 

Tabell: Ekonomisk sammanställning Gemensam förvaltning, belopp i tkr 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 49900 - FG Gemensamt     

Fri Utfall Maj 
2021  

Periodiserad 
budget, Maj 

2021  

Mån 
avvikelse 
Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

Barn o elevhälsa 78 35 -43 224% 

Lokaler o inventarier 184 142 -43 130% 

Material/läromedel 35 111 76 31% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

50 11 -39 451% 

Övrigt 2 450 2 744 294 89% 

Summa  2 797 3 043 246 92% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Gemensam förvaltning, belopp i tkr och % Perioden 

Konto: RR    Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Verksamhet: 49900 - FG Gemensamt     

Fri Utfall jan - 
Maj 2021  

Periodiserad 
budget, jan - 

Maj 2021  

Periodiserad 
budget jan- 

Maj Jmf 
Utfall jan - 

Maj 2021  

Utfall mot 
budget, %  

     

Barn o elevhälsa 288 173 -115 167% 

Lokaler o inventarier 890 708 -182 126% 

Material/läromedel 611 554 -57 110% 

Pedagogisk personal och 
undervisning 

184 35 -150 531% 

Övrigt 12 935 13 661 726 95% 

Summa  14 908 15 131 222 99% 

Tabell: Ekonomisk sammanställning per fri koddel Gemensam förvaltning, belopp i tkr och % ackumulerat 

Gemensam förvaltning visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr till och med maj. 



 

13 

Det finns både underskott och överskott inom gemensam förvaltning som tar ut varandra. Bland annat 
så har verksamheten tidigare under året bekostat diverse materialinköp avseende vaktmästeri och 
inköp till elevhälsan, vilket visas som en negativ budgetavvikelse under gemensam förvaltning då 
budget avseende dessa kostnader ligger under annan verksamhet, underskottet kan utläsas under fria 
koddelen "Lokaler och inventarier" och "barn och elevhälsa". 

Gemensam förvaltning har också haft ökade kostnader i form av inköp gällande skyddsmaterial 
kopplat till den pågående pandemin. 

Överskott orsakas av att budgetavsättning för tillfälliga personalåtgärder ännu inte behövt nyttjas i 
väsentlig grad samt av vakanta tjänster på förvaltningens kansli vilket kan utläsas under fria koddelen 
"övrigt". 

Förklaringen till den ackumulerade avvikelsen gäller även för periodens avvikelse. 

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

Investeringar 2021 

Objekt/projekt Utfall jan - 
maj 2021 

Budget 2021 Prognos 2021 Budget 2021 
jmf Prognos 
2021 

32332 - Förskola Klapperstenen 11 2 500 2 500 0 

32342 - Bumerangens förskola 0 75 75 0 

32344 - Bua förskola 0 1 000 1 000 0 

32345 - Stenens förskola 11 2 500 2 500 0 

36009 - Håstens förskola inv. 186 1 751 1 200 551 

36101 - Verks.investeringar FGN 220 4 429 4 429 0 

36130 - Verksamhetsanp. lokal 
FGN 

95 31 368 16 373 14 995 

Summa 523 43 622 28 077 15 545 

Förskola Klapperstenen och Stenens förskola: Upphandlingen är klar och möblerna är 
beställda. Inflyttning i de nya förskolorna sker i augusti. Prognosen är att årets budget kommer 
nyttjas. 

Bumerangens förskola: Förskolan invigdes under år 2018. Kvarvarande budget om 75 tkr avser 
kompletterande inventarieinköp. Hela budgetposten kommer nyttjas. 

Bua förskola: Upphandlingen startar i början av augusti då förskolan ska stå klar för inflyttning till 
årsskiftet 2021/2022. Prognosen är att årets budget kommer nyttjas. 

Håstens förskola inventarier: Avser medel till kompletterande inköp av inventarier till den 
förskolan som invigdes våren 2020. Under året kommer kompletterande inköp genomföras. Förskolan 
har under uppstartsåret varit försiktiga med inköp av AV utrustning men väljer att göra 
kompletterande inköp vilket medför att överskottet i slutet av året beräknas bli lägre än vad som 
framgått i tertialrapporten. Uppskattningsvis kommer ca 551 tkr kvarstå. 

Verksamhetsinvesteringar FGN: Budget för verksamhetsinvesteringar på 3 500 tkr samt 
överförda medel från år 2020 om 929 tkr. Planering av projekten samt kostnadsberäkningar pågår. 
Projekt avseende tillgänglighetsanpassning är prioriterade. Projekt kommer pågå under hela året. 
Prognosen är att hela budgeten kommer nyttjas. 

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

 Kapacitetshöjande åtgärder Bläshammar skola 

 Kapacitetshöjande åtgärder Rolfstorps skola 
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 Resursskolan (Björkedalsskolan) 

Nämnden beräknas nyttja 16 373 tkr av dessa investeringsmedel under år 2021. Att 
investeringsbehovet minskat beror främst på att det planerade inköpet av moduler till Rolfstorps skola 
och Bläshammars skola istället övergick till förhyrning. I tertialrapporten beräknades nämnden nyttja 
15 mnkr av årets ram. Den tillkommande kostnaden jämfört med tertialrapporten beror på 
tillkommande kostnader avseende inhyrning av Rolfstorps Folkets hus. 



16. Information Lokalrevision - omvärldsbevakning



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2021-06-07 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 74 Dnr FGN 2020/0298 

Yttrande över detaljplan för del av Lindhov 1:22 
m.fl., etapp C6

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6

2. förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av

bostäder.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden har fått tillfälle att yttra sig över granskningshandlingen för 

detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6. Nämnden lämnade i maj 

2020 yttrande över samrådshandlingen för aktuell detaljplan. 

Planområdet ligger i Trönningenäs, ca 5 km norr om Varbergs centrum. 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ca 50 bostäder i olika 

upplåtelseformer (radhus, parhus samt villor). Planförslaget innebär att del 

av Fyrstrandsvägen övergår i kommunalt huvudmannaskap. 

50 bostäder genererar enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell 22 barn 

och ungdomar i åldrarna 1-18år. Noteras bör att denna beräkningsmodell är 

för blandad bebyggelse i tätort och att tidigare etapper i området initialt 

genererat betydligt fler barn och ungdomar per bostad i förskole- och 

skolålder. 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling Detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl, etapp C6 

Övervägande 
Bedömningen är att detaljplanens innehåll kommer att påverka nämndens 

verksamheter. Detaljplanen ligger inom Bläshammarskolans 

upptagningsområde för förskola och grundskola F-5 (F-6 från läsåret 

2021/2022). Grundskoleelever i åk 6-9 (7-9 från läsåret 2021/2022) går på 

Trönninge skola. 

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs idag på två förskolor, 

Skeppets förskola och Siers förskola som är närmast (1 km fågelvägen). 

Behovet av platser i området är mycket högre än tillgången. Enligt 

kommunens befolkningsprognos kommer underskottet av platser till 

förskolan uppgå till ca 100 höstterminen 2021 och vid en utblick mot 2030 

är underskottet av platser över 160 st. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2021-06-07 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

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

området har fått placering någon annanstans i kommunen, mestadels i 

Trönninge skolas upptagningsområde. I kommunens planering ligger det 

med två nya förskolor i Bläshammarskolans upptagningsområde, en i 

Trönningenäs (bara ett hundratal meter från planområdet) och en i 

Bläshammar. Det är därför viktigt att inte fler bostäder färdigställs i 

området förrän minst en, helst båda de nya förskolorna är driftsatta, detta 

för att inte öka på problematiken med för få förskoleplatser i 

upptagningsområdet. 

 

Bläshammar skola kommer under läsåret 2021/2022 vara organiserad som 

en F-6 skola och inte som idag en F-5 skola. Skolan har en organisatorisk 

maxkapacitet på 306 elever och nästa läsår 2021/2022 kommer den 

maxkapaciteten vara nådd. Kapacitetshöjande åtgärder är planerade till 

läsåret 2021/2022  

 

Trönninge skola har en organisatorisk maxkapacitet på 675 elever och i maj 

2021 var 709 elever inskrivna i skolan. Kapacitetshöjande åtgärder är 

planerade till läsåret 2022/2023  

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område Nordväst och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna 

som ses i bland annat Trönninge och på Trönningenäs. Denna behovsanalys 

gäller både förskole och grundskoleplatser. 

 

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

det ligger i fas med utbyggnad av bostäder. Vidare är det viktigt att det finns 

infrastruktur i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter. 

 

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

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (3) 
2021-05-14 Dnr: FGN 

2020/0298-6 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande över detaljplan för del av Lindhov 1:22 

m.fl., etapp C6

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6

2. förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av

bostäder.

Beskrivning av ärendet 
Nämnden har fått tillfälle att yttra sig över granskningshandlingen för 

detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6. Nämnden lämnade i maj 

2020 yttrande över samrådshandlingen för aktuell detaljplan. 

Planområdet ligger i Trönningenäs, ca 5 km norr om Varbergs centrum. 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ca 50 bostäder i olika 

upplåtelseformer (radhus, parhus samt villor). Planförslaget innebär att del av 

Fyrstrandsvägen övergår i kommunalt huvudmannaskap. 

50 bostäder genererar enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell 22 barn 

och ungdomar i åldrarna 1-18år. Noteras bör att denna beräkningsmodell är 

för blandad bebyggelse i tätort och att tidigare etapper i området initialt 

genererat betydligt fler barn och ungdomar per bostad i förskole- och 

skolålder. 

Beslutsunderlag 
Granskningshandling Detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl, etapp C6 

www.varberg.se/aktuellaplaner 

Övervägande 
Bedömningen är att detaljplanens innehåll kommer att påverka nämndens 

verksamheter. Detaljplanen ligger inom Bläshammarskolans 

upptagningsområde för förskola och grundskola F-5 (F-6 från läsåret 
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2021/2022). Grundskoleelever i åk 6-9 (7-9 från läsåret 2021/2022) går på 

Trönninge skola. 

 

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs idag på två förskolor, 

Skeppets förskola och Siers förskola som är närmast (1 km fågelvägen). 

Behovet av platser i området är mycket högre än tillgången. Enligt 

kommunens befolkningsprognos kommer underskottet av platser till förskolan 

uppgå till ca 100 höstterminen 2021 och vid en utblick mot 2030 är 

underskottet av platser över 160 st. 

 

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

området har fått placering någon annanstans i kommunen, mestadels i 

Trönninge skolas upptagningsområde. I kommunens planering ligger det med 

två nya förskolor i Bläshammarskolans upptagningsområde, en i Trönningenäs 

(bara ett hundratal meter från planområdet) och en i Bläshammar. Det är 

därför viktigt att inte fler bostäder färdigställs i området förrän minst en, helst 

båda de nya förskolorna är driftsatta, detta för att inte öka på problematiken 

med för få förskoleplatser i upptagningsområdet. 

 

Bläshammar skola kommer under läsåret 2021/2022 vara organiserad som en 

F-6 skola och inte som idag en F-5 skola. Skolan har en organisatorisk 

maxkapacitet på 306 elever och nästa läsår 2021/2022 kommer den 

maxkapaciteten vara nådd. Kapacitetshöjande åtgärder är planerade till läsåret 

2021/2022  

 

Trönninge skola har en organisatorisk maxkapacitet på 675 elever och i maj 

2021 var 709 elever inskrivna i skolan. Kapacitetshöjande åtgärder är 

planerade till läsåret 2022/2023  

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område Nordväst och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna som 

ses i bland annat Trönninge och på Trönningenäs. Denna behovsanalys gäller 

både förskole och grundskoleplatser. 

 

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

ligger i fas med utbyggnad av bostäder. Vidare är det viktigt att det finns 

infrastruktur i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter. 
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Ekonomi och verksamhet  
Verksamheten kommer 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. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

Protokollsutdrag 
Stadsbyggnadskontoret 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2021-06-07 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 75 Dnr FGN 2021/0158 

Slutrapport Vidhögeskolan 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna information om slutrapport Vidhögeskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar att arbetsutskottet föreslår förskole- och 

grundskolenämnden besluta godkänna information om slutrapport 

Vidhögeskolan. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag från 

ordförande och finner att så sker.  

Beskrivning av ärendet 

I fastighetsinvesteringsprocessen, som fastställts av kommunstyrelsen och 
är ett övergripande ramverk som beskriver hur fastighetsinvesteringar ska 
hanteras inom Varbergs kommun, framgår att initierande nämnd, i detta 
fall förskole- och grundskolenämnden, ansvarar för att godkänna 
slutredovisning/slutrapport. Efter att initierande nämnd godkänt 
slutredovisningen/slutrapporten går den vidare för behandling i 
kommunstyrelsen. 

Slutrapport Vidhögeskolan beskriver processen för den lokaloptimering av 
Vidhögeskolan som syftade till att  skapa moderna, effektiva, 
ändamålsenliga och sammanhängande skollokaler för en F-9 skola med 
cirka 720 elever. 

Lokaloptimeringen slutfördes under 2019 och innebar sammanfattningsvis 
att 

- lokaler som tidigare nyttjats av förskolan anpassades till

skolverksamhet

- ventilationsanläggningen anpassades för att skapa ett acceptabelt

inomhusklimat

- lokaler anpassades för att möta framtida lokalbehov och för att

skapa god arbetsmiljö för elever och personal

- utemiljön anpassades för att möta behoven hos olika åldersgrupper.

Slutkostnaden för projektet blev 41 600 380 kr, vilket innebär 7 650 380 kr 
(18 %) över budget. De ökade kostnaderna grundar sig i ett större 
underhållsbehov än vad som identifierades i förstudien. 
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I slutrapporten konstateras att lokaloptimeringen upplevts som positiv av 
både beställare och utförare. Erfarenheter som lyfts vidare till kommande 
projekt handlar om  

- att minska påverkan på verksamheten under byggnationstiden 

- resonemang kring hur upphandlingsförfarandet ska gå till för att 

skapa tydlighet 

- hur kontinuerlig kommunikation med både verksamhet och 

entreprenör upplevs som positivt. 

 
Den NKI (nöjd kund index)-enkät som projektledaren skickade ut gav inte 
tillräckligt med svar för att kunna redovisas. 
 
Erfarenhetsåtering för projektet med lokaloptimering på Vidhögeskolan 
genomfördes i maj 2021 och redovisas i bilaga till ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Vidhögeskolan 

Bilaga 1 Slutrapport Vidhögeskolan 

Bilaga 2 Beräkning slutlig komponentindelning 

Erfarenhetsåterföring 

 

Övervägande 
Bedömningen är att slutrapporten sammanfattar projektet Lokaloptimering 

Vidhögeskolan.  Det är viktigt att, utifrån ett helhetsperspektiv på 

fastighetsinvesteringsprocessen, arbeta med erfarenhetsåterföring för att ta 

med lärdomar inför kommande byggnationer.  

 

Vid erfarenhetsåterföringen i maj 2021 framkommer att utemiljön för 

framför allt de äldre årskurserna inte blev som den projekterades för, bland 

annat utgick en multisportarena som de äldre eleverna såg fram emot samt 

sittplatser för att kunna umgås utomhus. Detta på grund av fördyrningen i 

projektet. 

 

Vidare bör resultatet av NKI-enkäten framöver presenteras i 

slutrapporterna då det utgör underlag för det av projektmålen som rör 

samarbete och delaktighet. Samhällsutvecklingskontoret meddelar att de 

framöver kommer att arbeta med en digital NKI-enkät för att säkerställa att 

resultat kan redovisas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

Rektorer Vidhögeskolan 

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (3) 
2021-03-26 Dnr: FGN 

2021/0158-2 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Slutrapport Vidhögeskolan

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna slutrapport Vidhögeskolan.

Beskrivning av ärendet 
I fastighetsinvesteringsprocessen, som fastställts av kommunstyrelsen och är 
ett övergripande ramverk som beskriver hur fastighetsinvesteringar ska 
hanteras inom Varbergs kommun, framgår att initierande nämnd, i detta fall 
förskole- och grundskolenämnden, ansvarar för att godkänna 
slutredovisning/slutrapport. Efter att initierande nämnd godkänt 
slutredovisningen/slutrapporten går den vidare för behandling i 
kommunstyrelsen. 

Slutrapport Vidhögeskolan beskriver processen för den lokaloptimering av 
Vidhögeskolan som syftade till att  skapa moderna, effektiva, ändamålsenliga 
och sammanhängande skollokaler för en F-9 skola med cirka 720 elever. 

Lokaloptimeringen slutfördes under 2019 och innebar sammanfattningsvis att 
- lokaler som tidigare nyttjats av förskolan anpassades till

skolverksamhet

- ventilationsanläggningen anpassades för att skapa ett acceptabelt

inomhusklimat

- lokaler anpassades för att möta framtida lokalbehov och för att skapa

god arbetsmiljö för elever och personal

- utemiljön anpassades för att möta behoven hos olika åldersgrupper.

Slutkostnaden för projektet blev 41 600 380 kr, vilket innebär 7 650 380 kr (18 
%) över budget. De ökade kostnaderna grundar sig i ett större underhållsbehov 
än vad som identifierades i förstudien. 

I slutrapporten konstateras att lokaloptimeringen upplevts som positiv av både 
beställare och utförare. Erfarenheter som lyfts vidare till kommande projekt 
handlar om  

- att minska påverkan på verksamheten under byggnationstiden

- resonemang kring hur upphandlingsförfarandet ska gå till för att skapa

tydlighet
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- hur kontinuerlig kommunikation med både verksamhet och 

entreprenör upplevs som positivt. 

 
Den NKI (nöjd kund index)-enkät som projektledaren skickade ut gav inte 
tillräckligt med svar för att kunna redovisas. 
 
Erfarenhetsåtering för projektet med lokaloptimering på Vidhögeskolan 
genomfördes i maj 2021 och redovisas i bilaga till ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Vidhögeskolan 

Bilaga 1 Slutrapport Vidhögeskolan 

Bilaga 2 Beräkning slutlig komponentindelning 

Erfarenhetsåterföring 

 

Övervägande 
Bedömningen är att slutrapporten sammanfattar projektet Lokaloptimering 

Vidhögeskolan.  Det är viktigt att, utifrån ett helhetsperspektiv på 

fastighetsinvesteringsprocessen, arbeta med erfarenhetsåterföring för att ta 

med lärdomar inför kommande byggnationer.  

 

Vid erfarenhetsåterföringen i maj 2021 framkommer att utemiljön för framför 

allt de äldre årskurserna inte blev som den projekterades för, bland annat 

utgick en multisportarena som de äldre eleverna såg fram emot samt 

sittplatser för att kunna umgås utomhus. Detta på grund av fördyrningen i 

projektet. 

 

Vidare bör resultatet av NKI-enkäten framöver presenteras i slutrapporterna 

då det utgör underlag för det av projektmålen som rör samarbete och 

delaktighet. Samhällsutvecklingskontoret meddelar att de framöver kommer 

att arbeta med en digital NKI-enkät för att säkerställa att resultat kan 

redovisas. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Slutrapporten har ingen påverkan på nämndens ekonomi eller verksamhet. 

 

Samråd 
Samråd har skett med samhällsutvecklingskontoret, serviceförvaltningen samt 

rektorer på Vidhögeskolan. 
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1. Sammanfattning 
2014-09-30 beslutade kommunstyrelsen, dnr KS 2013/0537 §173 att ge 
samhällsutvecklingskontoret uppdraget att genomföra förstudie gällande 
lokaloptimering av Vidhöge skola. Denna presenterades för förskole- och 
grundskolenämnden och därefter kommunstyrelsen, 2015-05-12. 2015-11-17 tog 
kommunfullmäktige beslut att reservera 34 700 000 kr i kommunens 
investeringsplan för objektet. Utöver investeringen reserverades även 2 340 000 kr 
från serviceförvaltningens underhållsfond. 2015-11-30 fick Varbergs fastighets AB i 
uppdrag att påbörja projektering, upphandling och produktion för lokaloptimering 
av Vidhöge skola. 
Under ombyggnationen har ett större underhållsbehov setts än vad som sågs under 
förstudien varför serviceförvaltningen utökade underhållsfonden för objektet.  
Projektet har även fått bidrag i form av solcellsbidrag samt bidrag från Boverket för 
ombyggnad av skollokaler. Se summering i 4.1. 
 
Slutkostnad för projektet blev 41 600 380 (18%) över budget, dvs 7 650 380 kr. 
 
Budget VFAB: 33 950 000 kr  

- Varav underhållsfond: 2 340 000 kr  
- Varav indexering 2 950 000 kr  

   
Slutkostnad VFAB: 41 600 380 kr (7 650 380 kr över budget) 
   
   
Budget total investering:  37 000 000 kr  
   
Slutkostnad total investering: 34 312 006 kr (2 687 994 under budget) 
   
Projektdata: Fastighetsbeteckning Veddige 33:6 
   
 Bearbetad tomtyta Ca 12 500 m2  
   
 Bruttoarea (BTA) Ca 7 000 m2  
   
 Lokalarea (LOA) Ca 7 000 m2  

2. Bakgrund och syfte 
Vidhögeskolan består av flera byggnader och inrymmer lokaler för åk F-9. Nedan 
problematik ligger till grund för ombyggnationen: 
 

• En del av skolans lokaler har disponerats av förskoleverksamheten. Ny 
förskola 6 avdelningar har byggts och lokalerna som nyttjats för förskolan 
har haft ett behov av att anpassas till skolverksamhet. 
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• Tillsammans med omdisponeringar och anpassningar i befintliga byggnader 
möjliggörs en skolbyggnad som täcker framtida lokalbehov, och skapar en 
god arbetsmiljö för elever och personal.  

• Brister i befintlig ventilationsanläggning skapar problem när salar önskas 
nyttjas för modern pedagogik. Begränsningar i luftflöden gör att det finns ett 
maxantal personer som under längre perioder kan vistas i vissa lokaler. 
Åtgärder för att skapa anpassade lokaler, med ett acceptabelt 
inomhusklimat, är en förutsättning i projektet.  

• Utemiljön vid skolan behöver anpassas efter de olika åldersgrupperna och 
stadiernas behov. 

3. Mål  

3.1. Projektmål 

Projektet avser att skapa moderna, effektiva, ändamålsenliga och sammanhängande 
skollokaler för skola F-9 som möter framtidens elevantal, ca 720 elever. 
 

• Skolan ska vara ombyggd och lokaloptimerad, besiktigad och 
driftsöverlämnad, senast 2018-01-07 

• Projektet ska leverera en ombyggd skola med plats för 720 elever plus 
personal 

• 80 % av representanterna från medverkande förvaltningar och bolag, ska 
uppleva samarbetet och delaktigheten 

• Sträva mot en slutkostnad med 5 % lägre totalutfall än investeringsvolymen 
• Sträva mot noll fel vid slutbesiktning 

3.2. Effektmål 

Personal ges möjligheter till att arbeta i en utvecklande lärmiljö och i lokaler som 
medverkar till ökat samarbete inom skolan. Då ny förskola byggs på angränsande 
mark skapas möjlighet till ökat samarbete mellan förskola och skola. Det ger 
tryggare övergångar och möjlighet till tidiga insatser för särskilda behov. 
 
Projektet bidrar till fullmäktiges måluppfyllelse gällande mål och inriktning 2013–
2015 genom: 
Fokus på välfärdens kärna  
Där slås det fast att det är viktigt att skola och omsorg håller hög kvalitet som hjälper 
barn och unga i kommunen att lyckas. Den kommunala servicen ska vara god. 
I kapitlets inriktningar nämns att förskolan och skolan ska tillvarata barns 
nyfikenhet och lust att lära och att alla elever ska få den stimulans de behöver för att 
utvecklas. För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt.  
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Genom projektets förvaltningsövergripande engagemang och skolans 
lokaloptimering skapas goda förutsättningar för ovanstående inriktningar och 
därmed en hög måluppfyllelse. 

3.3. Måluppfyllnad 
3.3.1. Projektmål 
• Skolan var ombyggd och lokaloptimerad, besiktigad och driftsöverlämnad ett 

år senare än projektmålet gällande lokalerna, utemiljön var klar under 
sommaren 2019.  

• Projektet har levererat en ombyggd skola med plats för 720 elever plus 
personal. 

• 80 % av representanterna från medverkande förvaltningar och bolag, ska 
uppleva samarbetet och delaktigheten. NKI pågår.  

• Slutkostnaden blev 17% högre än investeringsvolymen. 
• Noll fel vid sista besiktningen. 

 
3.3.2. Effektmål 

Effektmålen för verksamheten kan ses först när lokalerna nyttjats över tid. En 
genomgång av detta görs i samband med erfarenhetsåterföringen som sker ett år 
efter avslutat projekt. 
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4. Redovisning - resurser 

4.1. Projektbudget 

INVESTERINGSBUDGET 37 000 000 kr 
Uppdelat på Varbergs Fastighets AB  31 000 000 kr 
Uppdelat på samhällsutvecklingskontoret 6 000 000 kr 
  
ENTREPRENADKOSTNAD 36 796 269 kr 
  
BYGGHERREKOSTNAD 4 804 111 kr 
  
TOTAL PRODUKTIONSKOSTNAD (VFAB) 41 600 380 kr 
  
TOTALKOSTNAD SUK - 7 288 374 kr 
Varav 
Omkostnader samhällsutvecklingskontoret 

 
65 078 kr 

Bidrag solceller -203 400 kr 
Bidrag Boverket -4 275 000 kr 
Kostnader omfördelade till förskole- och 
grundskoleförvaltningen 

-262 416 kr 

Kostnader omfördelade till serviceförvaltningen -2 862 636 kr 
Avsättning garanti (kostnader för besiktningar). Övriga 
kostnader under garantitiden hanteras av 
serviceförvaltningen. 

250 000 kr 

  
TOTAL INVESTERINGSKOSTNAD  34 312 006 kr 
  

Sedan projektstart har medel för indexering och underhållsfond förts över till 
Varbergs Fastighets AB, vilket är inkluderat i investeringsbudget ovan. 

5. Redovisning – risk- och möjlighetsanalys 
 
Av de risker som föll ut kan nämnas: 

• Förseningar i entreprenaden för Hus D, när den försökte klämmas in på 
sommarlovet.  
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6. Implementering av resultatet 
Verksamheten tycker att de har fått en betydligt finare skola som påverkar 
verksamheten positivt i alla dess delar. Samtliga toaletter är numera fria från asbest 
och är uppfräschade. Alla klassrum har fått ett eget grupprum i direkt anslutning till 
klassrummet så gott som samtliga ytor har fått ny färg. Musiksalen/aulan är nu 
betydligt bättre funktionalitet med bra projektor, ljudisolerade grupprum för 
instrumentalspel etc. Klassrumsdörrarna är betydligt bättre ljudisolerade än 
föregångarna. De flesta klassrum har fått nya projektorer och en del har t.o.m. 
smartboards. Takhöjden har sänkts på flera ställen vilket har inneburit att 
ljudmiljön blivit bättre. Ventilationen är ny.  
Skolan är delvis självförsörjande vad gäller el, p.g.a. solfångare. Allt detta och mer 
därtill har även gjort att klassrumsklimatet blivit bättre då alla trivs bättre i de 
renoverade lokaler. 
Utöver vad som ovan nämnts har även skolgårdarna gjorts iordning med nya/ 
renoverade lekredskap, målade linjer, ny basketplan, ny asfalt på fotbollsplan, ny 
”hästhoppningsbana” etc. Även den delen främjar klassrums-situationen då eleverna 
har möjlighet att vara mer aktiva under sina raster. 

7. Slutsats 
Trots allt blev det slutliga resultatet mycket bra och verksamheten är nöjd med sina 
renoverade lokaler och uppgraderade utemiljö.  
 
Till viss del var verksamheten påverkad under projektet, men med tanke på 
projektets storlek skedde allt under organiserade former och i stort sett inga 
klagomål hördes från varken pedagoger, elever eller vårdnadshavare. Det som 
många pedagoger upplevde negativt var att de, ibland flera gånger, vara tvungna att 
flytta runt arbetsmaterial.  
 
Med facit i hand hade det dock troligtvis blivit billigare att evakuera skolan och göra 
allt arbete i en entreprenad, istället som nu olika entreprenader i olika etapper. 
Alternativt upphandlat en entreprenad och jobbat med etapper hela projektet 
igenom. 
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8. Fastställande 
Undertecknas av beställare och projektledare. 
 
 
Varberg  
 
 
 

Beställare 
 
Anna-Karin Kvarnemar 
Beställarens representant 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektledare 
 
Belinda Djupdahl 
Byggprojektledare 
Varbergs Fastighets AB 
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2.0 Alla Nytt dokument Belinda Djupdahl 
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3.0    Ändringar enligt ovan vidimerade Anna-Karin Kvarnemar 
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1. Redovisning - aktivitets- och tidsplan 
Projektet har delats upp i 4 olika entreprenader; 

- Aula (generalentreprenad med ramavtalsentreprenörer) 
- Hus D (generalentreprenad med ramavtalsentreprenörer) 
- Hus ABE (upphandlad generalentreprenad) 
- Mark (upphandlad totalentreprenad) 

 
Entreprenörer:   

Aula Bygg Tage & Söner i Varberg AB 
 Måleri Berggrens Måleritjänst i Varberg AB 
 Undertak Akustikmiljö i Falkenberg AB 
 Golv Golvteamet i Varberg AB 
 El Caverion AB 
 Vs Caverion AB 
 Vent Caverion AB 
   

Hus D Bygg Tage & Söner i Varberg AB 
 El Caverion AB 
 Vs Caverion AB 
 Luft Ventilationsteknik 
 Styr Systeminstallation 
   

Hus ABE Bygg Trabea Bygg AB 
 El Bravida 
 Vs Bravida 
 Luft Bravida 
 Styr Systeminstallation 
 Lås och larm Great Security 
   

Mark Mark Markteknik Sverige AB 
 El Bravida 

 
 

Tider: Projektering Påbörjades i april 2016 
   
 Byggproduktion 

 
Påbörjades i juni 2016 
 

   
 Besiktning Slutbesiktningen av Aulan genomfördes 

och godkändes 2016-10-12.  
Slutbesiktningen av Hus D påbörjades 
2018-09-06 och avslutades och 
godkändes 2018-10-06. 
Slutbesiktningen av Hus ABE utfördes i 
etapper, men hela entreprenaden 
godkändes 2019-01-07. 
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Slutbesiktningen av Markentreprenaden 
gjordes också i etapper, men hela 
entreprenaden godkändes 2019-08-15. 

   
 Garantitid 5 år för hela entreprenaden; 

Aula tom 2021-10-12. 
Hus D tom 2023-10-06. 
Hus ABE tom 2024-01-07. 
Mark tom 2024-08-15. 

 

2. Redovisning - resurser 

2.1. Komponentavskrivning  
Se bilaga 2. 

2.2. Personella resurser 
Under projektets gång har ett antal personer varit involverade i dess utveckling. 
Varbergs Fastighets AB har varit projektledare och beställarombud under hela 
projektet. 
I tur och ordning har följande personer varit inblandade: 
 
Insa Ostendorf – Sweco Management AB – projekterings- och projektledare 
Frida Sahl - Sweco Management AB – projektledare  
Belinda Djupdahl – Varbergs Fastighets AB – projektledare  

3. Redovisning – kommunikation 
Främst under entreprenaderna Hus ABE och Mark användes veckomöten vilket 
fungerade mycket bra. Eftersom entreprenaderna utfördes under pågående 
verksamhet var det mycket viktigt för skolans personal att hela tiden veta var 
entreprenörerna skulle befinna sig de närmaste dagarna och vad de skulle ägna sig 
åt. Sådant arbete som kunde vara extra störande pga ljud och dylikt kunde också på 
så sätt styras till tillfällen då det påverkade verksamheten som minst.  

4. Restpunktlista 
- Gräset på gården mellan hus D och nya förskolan upplevs som att den lätt 

blir en lervälling. Serviceförvaltningen har beslutat ställa ut staket så att 
gräset får chans att etablera sig bättre. Kan vara ett fortsatt problem.  



 

Bilaga, slutrapport 
  
  

  Datum Version 
Vidhögeskolan lokaloptimering 2020-03-25 2.0 
   

 

 5 (5) 
 

- Målning av king-rutor och schackbräde, beställt av serviceförvaltningen, 
budget 15 000 kr. Målarna har varit ute på plats och gått igenom vad som ska 
göras. Utförs på påsklovet 2020. 

- Relationshandlingar, budget 50 000 kr. Endast relation på el som saknas.  

5. Lärdomar från projektarbetet 

5.1. Metodik  
Det gick bra att utföra arbetena i aulan under ett sommarlov. Dock gick det inte lika 
bra att försöka utföra arbetena i Hus D under ett sommarlov, vilket innebar att 
projektet blev tvungna att fortsätta sommaren efter. Detta gjorde att arbetet inte 
kunde utföras på det mest tidseffektiva och kostnadsmedvetna sätt vilket gjorde att 
delprojektet (Hus D) drog över budget. 
 
Att upphandla entreprenaden Hus ABE på general fungerade bra. Då 
ombyggnationen gjordes i befintligt hus fick ombyggnationen ske i etapper med 
avstämningar med verksamheten varje vecka vilket fungerade mycket bra.  
 
Att upphandla en markentreprenad på skisser och mängdförteckning som i detta 
fallet är inte att rekommendera då det blir väldigt otydligt vad som ska göras. Dock 
har det fungerat bra med entreprenören och utemiljön har utformats efter hand.  

5.2. Kommunikation  
När entreprenaden i Hus A, B och E utfördes hade projektet veckomöten med 
verksamheten vilket föll väl ut och var mycket uppskattat från både entreprenör och 
verksamheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Revideringsförteckning 
Version Kapitel/sida Orsak/ändring Ansvarig 
2.0 Alla Nytt dokument Belinda Djupdahl 
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 § 76 Dnr FGN 2021/0242 
 
 

Slutrapport Bosgårdsskolan 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna information om slutrapport Bosgårdsskolan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar att arbetsutskottet föreslår förskole- och 

grundskolenämnden besluta godkänna information om slutrapport 

Bosgårdsskolan. 
 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan fatta beslut enligt förslag från 

ordförande och finner att så sker.  
 

Beskrivning av ärendet 

I fastighetsinvesteringsprocessen, som fastställts av kommunstyrelsen och 
är ett övergripande ramverk som beskriver hur fastighetsinvesteringar ska 
hanteras inom Varbergs kommun, framgår att initierande nämnd, i detta 
fall förskole- och grundskolenämnden, ansvarar för att godkänna 
slutredovisning/slutrapport. Efter att initierande nämnd godkänt 
slutredovisningen/slutrapporten går den vidare för behandling i 
kommunstyrelsen. 
 
Slutrapport Bosgårdsskolan beskriver processen för den om- och 
tillbyggnation för Bosgårdsskolan som avsåg att skapa moderna, effektiva, 
ändamålsenliga och sammanhängande skollokaler. 
 
Om- och tillbyggnationen slutfördes i juli 2018 och innebar 
sammanfattningsvis att 

- åtgärdande av brister i paviljonger som identifierats och 

dokumenterats av Arbetsmiljöverket 

- skolans olika delar knyts samman i en skolbyggnad 

- kapaciteten för antalet elever utökades 

 
Slutkostnad för projektet blev 66 838 685 kr, 431 315 kr (1 %) under 
beslutad investeringsbudget (baserat på den utökade budgeten som 
fastställdes i april 2017 för att möta faktiskt behov av ytor samt ökade 
kostnader i entreprenaden). 
 
Erfarenheter som lyfts vidare till kommande projekt handlar bland annat 
om 

- i så stor utsträckning som det är möjligt bör arbete under pågående 

verksamhet undvikas 
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- en tydlig huvudtidplan med etappindelning, besiktningar och 

slutskede är ett bra verktyg för kommunikation med övriga aktörer. 

 
Bedömningen är vidare att kapacitetsutredningen som ligger till grund för 
projektet inte möter verksamhetens faktiska behov samt att genomförande 
av ytterligare underhållande åtgärder på befintliga lokaler under projektets 
gång hade medfört ett mer genomarbetat helhetsintryck.  
 
Den NKI (nöjd kund index)-enkät som projektledaren skickade ut gav inte 
tillräckligt med svar för att kunna redovisas. 
 
Erfarenhetsåterföring för projektet med om- och tillbyggnad för 
Bosgårdsskolan genomfördes i maj 2021 och redovisas i bilaga till ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Bosgårdsskolan 

Erfarenhetsåterföring 

 

Övervägande 
Bedömningen är att slutrapporten sammanfattar projekt om- och 

tillbyggnad för Bosgårdsskolan. Det är viktigt att, utifrån ett 

helhetsperspektiv på fastighetsinvesteringsprocessen, arbeta med 

erfarenhetsåterföring för att ta med lärdomar inför kommande 

byggnationer. 

 

Vidare bör resultatet av NKI-enkäten framöver presenteras i 

slutrapporterna då det utgör underlag för det av projektmålen som rör 

samarbete och delaktighet. Samhällsutvecklingskontoret meddelar att de 

framöver kommer att arbeta med en digital NKI-enkät för att säkerställa att 

resultat kan redovisas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

Rektorer Bosgårdsskolan 
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Slutrapport Bosgårdsskolan 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna slutrapport Bosgårdsskolan. 

 

Beskrivning av ärendet 
I fastighetsinvesteringsprocessen, som fastställts av kommunstyrelsen och är 
ett övergripande ramverk som beskriver hur fastighetsinvesteringar ska 
hanteras inom Varbergs kommun, framgår att initierande nämnd, i detta fall 
förskole- och grundskolenämnden, ansvarar för att godkänna 
slutredovisning/slutrapport. Efter att initierande nämnd godkänt 
slutredovisningen/slutrapporten går den vidare för behandling i 
kommunstyrelsen. 
 
Slutrapport Bosgårdsskolan beskriver processen för den om- och 
tillbyggnation för Bosgårdsskolan som avsåg att skapa moderna, effektiva, 
ändamålsenliga och sammanhängande skollokaler. 
 
Om- och tillbyggnationen slutfördes i juli 2018 och innebar 
sammanfattningsvis att 

- åtgärdande av brister i paviljonger som identifierats och 

dokumenterats av Arbetsmiljöverket 

- skolans olika delar knyts samman i en skolbyggnad 

- kapaciteten för antalet elever utökades 

 
Slutkostnad för projektet blev 66 838 685 kr, 431 315 kr (1 %) under beslutad 
investeringsbudget (baserat på den utökade budgeten som fastställdes i april 
2017 för att möta faktiskt behov av ytor samt ökade kostnader i 
entreprenaden). 
 
Erfarenheter som lyfts vidare till kommande projekt handlar bland annat om 

- i så stor utsträckning som det är möjligt bör arbete under pågående 

verksamhet undvikas 

- en tydlig huvudtidplan med etappindelning, besiktningar och slutskede 

är ett bra verktyg för kommunikation med övriga aktörer. 

 
Bedömningen är vidare att kapacitetsutredningen som ligger till grund för 
projektet inte möter verksamhetens faktiska behov samt att genomförande av 
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ytterligare underhållande åtgärder på befintliga lokaler under projektets gång 
hade medfört ett mer genomarbetat helhetsintryck.  
 
Den NKI (nöjd kund index)-enkät som projektledaren skickade ut gav inte 
tillräckligt med svar för att kunna redovisas. 
 
Erfarenhetsåterföring för projektet med om- och tillbyggnad för 
Bosgårdsskolan genomfördes i maj 2021 och redovisas i bilaga till ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Bosgårdsskolan 

Erfarenhetsåterföring 

 

Övervägande 
Bedömningen är att slutrapporten sammanfattar projekt om- och tillbyggnad 

för Bosgårdsskolan. Det är viktigt att, utifrån ett helhetsperspektiv på 

fastighetsinvesteringsprocessen, arbeta med erfarenhetsåterföring för att ta 

med lärdomar inför kommande byggnationer. 

 

Vidare bör resultatet av NKI-enkäten framöver presenteras i slutrapporterna 

då det utgör underlag för det av projektmålen som rör samarbete och 

delaktighet. Samhällsutvecklingskontoret meddelar att de framöver kommer 

att arbeta med en digital NKI-enkät för att säkerställa att resultat kan 

redovisas. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Slutrapporten har ingen påverkan på nämndens ekonomi eller verksamhet. 

 

Samråd 
Samråd har skett med samhällsutvecklingskontoret, serviceförvaltningen samt 

rektorer på Bosgårdsskolan. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

Protokollsutdrag 
Samhällsutvecklingskontoret 
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Rektorer Bosgårdsskolan 
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1. Sammanfattning 
2013-12-17 beslutade kommunstyrelsen, dnr KS 2013/0419 §227 att ge 
samhällsutvecklingskontoret uppdraget att genomföra förstudie gällande utbyggnad 
av Bosgårdsskolan. Denna presenterades för Barn- och utbildningsnämnden, dnr 
BUN 2014/0748 §20, och därefter kommunstyrelsen, dnr KS 2013/0419-6. 2015-11-
17 tog kommunfullmäktige beslut att reservera 61 800 000 kr i kommunens 
investeringsplan för objektet, och 2015-11-30 fick Varbergs fastighets AB i uppdrag 
att påbörja projektering, upphandling och produktion för 57 025 000 kr 
(projektkostnad). 
Under projekteringen framkom att rummen dimensionerades för 24 personer och 
det faktiska behovet är att de skall rymma 28-32 personer. Utöver utökat behov av 
ytor, påverkades totalkostnaden av högre kostnader i entreprenaden, och 
styrgruppen godkände ett utökat kostnadsbehov. 2017-04-03 beslutade barn-och 
utbildningsnämnden att godkänna styrgruppens rekommendation att utöka 
budgeten med 5 470 000 kr till totalt 67 270 000 kr, varav 62 495 000 kr i 
produktionskostnad (VFAB).   
 
Slutkostnad blev 431 315 kr (1 %) under beslutad investeringsbudget. 
 

Budget 2015-11-15  61 800 000 kr  
   
Styrgruppsbeslut 2017-02-06 67 270 000 kr  
   
Slutkostnad 
(samhällsutvecklingskontoret): 

66 838 685 kr  

   
   
Projektdata: Fastighetsbeteckning Fastarp 19:10 (Kyrkskolan),  

Fastarp 19:12 (Växthuset) 
Fastarp 1:32 Bosgårdsskolan. 

   
 Bearbetad tomtyta Ca 11 000 m2  
   
 Bruttoarea (BTA) Ca 6 701 m2  
   
 Bruksarea (BRA) Ca 6 421 m2  

 

2. Bakgrund och syfte 
Bosgårdsskolan, belägen i Tvååker, bedriver i dag skolverksamhet för årskurs F-9. 
Verksamheten bedrivs i tre olika skolbyggnader: Bosgårdsskolan, Kyrkskolan samt 
paviljongerna ”Växthuset”. Arbetsmiljöverket har identifierat och dokumenterat ett 
antal brister i de ovan nämnda paviljonger och kommunen har lovat att åtgärda 
dessa. Skolledningen på Bosgårdsskolan har i nuläget en problematik att få ihop 
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arbetslagen på ett för verksamheten gynnsamt sätt, och önskar få alla delar i en och 
samma skolbyggnad.  
Bosgårdsskolan, som idag har ca 450 elever i det stora skolhuset och ca 150 elever 
som har sin hemvist i paviljongerna Växthuset eller Kyrkskolan utgör tillsammans 
ca 600 elever. Förstudien möjliggjorde för en ut- och ombyggnation för 720 elever. 
Tidigt i projektet framkom dock att de 720 platser som skolan dimensionerades för 
inte skulle räcka till. Därutöver dimensionerades rummen i förstudien för 24 
personer och efter utredning sågs behovet att de behövde rymma 28-32 personer 
(med tillkommande ventilationsåtgärder) och att antalet kontorsplatser behövde 
utökas.  
 
Politiska beslut som fattats i detta ärende är: 
 
2013-09-04 BUN 2013/0372 Beslut start förstudie i BUN 
2013-12-17 KS 2013/0419 §227  Beslut start förstudie i KS 
2015-08-26 KFN 2015/0112   Beslut om inriktning för flytt av Veddige   
  fritidsgård i KFN 
2015-09-03 KS 2015/0441 Beslut om inriktning för flytt av Veddige   
  fritidsgård i KS 
2017-04-03 BUN 2017/0186 Beslut om att godkänna styrgruppens   
  rekommendation i BUN 
 

3. Mål  

3.1. Projektmål 

1. Skolan ska vara om- och utbyggd, besiktigad och driftsöverlämnad, senast 
2018-01-07 

2. Projektet ska leverera en om- och utbyggd byggd skola med plats för 720 elever 
plus personal 

3. Energiförbrukningen i nybyggnaden ska hålla BBR krav och efter 
ombyggnationen bör en sänkt energiförbrukning kunna avläsas. 

4. 80 % av representanterna från medverkande förvaltningar och bolag, ska 
uppleva samarbetet och delaktigheten under projektets gång, mer än 
tillfredsställande 

5. Sträva mot en slutkostnad med 5 % lägre totalutfall än investeringsvolymen 
6. Noll fel vid slutbesiktning 

3.2. Effektmål 

Projektet bidrar till fullmäktiges måluppfyllelse gällande mål och inriktning 2013-
2015 genom: 
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Fokus på välfärdens kärna  
Där slås det fast att det är viktigt att skola och omsorg håller hög kvalitet som hjälper 
barn och unga i kommunen att lyckas. Den kommunala servicen ska vara god. 
I kapitlets inriktningar nämns att förskolan och skolan ska tillvarata barns 
nyfikenhet och lust att lära och att alla elever ska få den stimulans de behöver för att 
utvecklas. För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt.  
 
Genom projektets förvaltningsövergripande engagemang och skolan om- och 
utbyggnad skapas goda förutsättningar för ovanstående inriktningar och därmed en 
hög måluppfyllelse.  
 
 

3.3. Måluppfyllnad  

 
3.3.1. Projektmål 

 
1. Målet att skolan skulle vara om- och utbyggd, besiktigad och driftsöverlämnad, 

senast 2018-01-07 uppfylldes inte på grund av syllbyte, se kap 8. Överlämning 
för byggnaden gjordes  
2018-07-04. 

2. Målet uppfyllts.  
Notering förskole- och grundskoleförvaltningen: Målet kan ses som uppfyllt utifrån det 
antal kvadratmeter, antal salar och grupprum m.m. som ingick i om- och tillbyggnationen. 
Dock ser förvaltningen stora brister i utredningsarbetet som föregick projektet, till 
exempel har inget fokus lagts på matsalens storlek. Med dagens sätt att räkna kapacitet i 
skolorna i Varbergs kommun når inte Bosgårdsskolan upp till en kapacitet på 720 elever. 
I lokalrevision FGN 2020-2021 slås följande fast: 
I nuläget rymmer Bosgårdsskolan maximalt 390 elever och det är matsalen som utgör 
begränsningen. Beräkningen utgår från den teoretiska kapaciteten på 130 sittplatser x 
tre sittningar samt 1,2m2 golvarea/matplats och elev (AFS 2009:2). Matsalssituationen 
är ohållbar då det i dagsläget sitter betydligt fler barn per sittning än vad som är 
lämpligt utifrån lokalernas storlek. Trots maximerat nyttjande av matsalen råder 
platsbrist. I nuläget rymmer Bosgårdsskolan maximalt 390 elever utifrån matsalens 
kapacitet med tre sittningar. Klassrummen rymmer maximalt 625 elever. Hösten 2020 
går 633 elever på skolan.  

3. Energiförbrukningen i nybyggnaden är projekterad efter BBR krav  
4. NKI ej utförd. 
5. Sträva mot en slutkostnad med 5 % lägre totalutfall än investeringsvolymen. 

Målet uppfylldes inte, slutkostnaden hamnade på 1 % under investerings-
volymen.  

6. Målet uppfyllts eftersom alla punkter är åtgärdade. 
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3.3.2. Effektmål 
 
Effektmålen för verksamheten kan ses först när lokalerna nyttjats över tid. En 
genomgång av detta görs i samband med erfarenhetsåterföringen som sker minst ett 
år efter avslutat projekt. 

4. Redovisning - aktivitets- och tidsplan 
Redogör för hur de olika aktiviteterna svarar mot den beskrivning och tidsplan som 
definieras i projektplanen.  
 

Upphandling:  Öppet förfarande  
   
Entreprenadform:  Totalentreprenad i samverkan 
   
Entreprenörer: Totalentreprenör Skanska Sverige AB 
 Mark Varbergs Anläggningsservice AB 
 Ventilation Ventilationsteknik AB 
 Rör Assemblin Sverige AB/Imtech 
 El Elektro-Emanuel AB 
 Styr 

Säkerhet 
Målning 

Systeminstallation AB 
Great Security 
Sandå 

 
Tider: Projektering Påbörjades 2016-10 
   
 Byggproduktion Påbörjades 2017-03 
   
 Besiktning Slutbesiktningen av byggnaden genom-

fördes och godkändes 2018-06-28 Slut-
besiktningen av markarbetena genom-
fördes och godkändes 2018-11-07. 

   
 Garantitid 5 år för hela entreprenaden. För både 

mark och övriga delar t.o.m. 2023-06-28. 
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5. Redovisning - resurser 

5.1. Projektbudget 

INVESTERINGSBUDGET 67 270 000 kr 
  
  
ENTREPRENADKOSTNAD 
Varav: 

- Samhällsutvecklingskontoret 
- Barn- och utbildningsförvaltningen 
- Serviceförvaltningen 

73 393 700 kr 
 

66 688 686 kr 
1 693 500 kr 
5 011 514 kr 

  
Avgår för underhåll som debiteras serviceförvaltningen -0 kr 
  
ENTREPRENADKOSTNAD NETTO 69 340 953 kr 
  
BYGGHERREKOSTNAD 4 052 747 kr 
  
Administration  2 562 776 kr 
Projektering förstudie 346 415 kr 
Bygglov, utsättning, nybyggnadskarta 142 418 kr 
Varbergs Fastighets AB påslag 1 001 138 kr 
Beräknade återstående kostnader 0 kr 
  
TOTAL PRODUKTIONSKOSTNAD 73 393 700 kr 
  
Avsättning garantibesiktningar    150 000 kr 
  
TOTAL PROJEKTKOSTNAD 
Varav samhällsutvecklingskontoret 

73 543 700 kr 
66 838 685 kr 

 
 
  



 

Slutrapport 
  
  

  Datum Version 
Bosgårdsskolan, om- och tillbyggnad 
Objekt 32623 

2019-01-03 1.0 

   
 

 8 (13) 
 
C:\Users\jiar001\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\395TB100\Slutrapport 
Bosgårdsskolan.docx 

5.2. Komponentavskrivning 

Komponent Exempel på utgift Utfall SEK Avskrivningstid 
Mark 
 

Markinköp 0  

Markarbeten 
 

Schaktning, Sprängning, 
Dränering, Asfaltering, 
Stenläggning, 
Trädgårdsanläggning, 
Rör, Staket 

2 206 311 20 år 

Grund och stomme 
 

Bottenplatta, Bjälklag, 
Ytterväggar, Bärande 
innerväggar, 
Takkonstruktion  

7 354 370 40 år 

Tak 
 

Takpannor, Läkt, 
Underlagspapp, Plåttak, 
Hängrännor, Stuprör 

5 148 059 25 år 

Fasad 
 

Träpanel, Puts, 
Fasadsten, Fönster, 
Ytterdörrar 

13 237 866 15 år 

Invändiga ytskikt 
 

Ej bärande innerväggar, 
golv, innerdörrar, kök, 
badrum, bastu, 
väggbeklädnad, innertak, 
fönsterbrädor 

22 798 547 10 år 

Teknisk installation 
 

Värme, Ventilation, El, 
Vatten, Avlopp, Hiss, 
Låssystem, Larm, 
Kylanläggning, 
Solpaneler, Belysning, 
Tele och data 

21 327 673 25 år 

Lekutrustning och 
komplementbyggnad 
 

Vindskydd, Rutschkana, 
Klätterställning, Oisolerat 
förråd, Sandlåda, 
Gungställning, 
Klimatskydd för cyklar 

1 470 874 10 år 

 

5.3. Personella resurser 

Under projektets gång har på grund av dess komplexitet ett stort antal personer varit 
involverade i dess utveckling: 
 
Varbergs Fastighets AB har varit projektledare och beställarombud under hela 
projektet. 
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Under programskedet deltog externa konsulter i form av arkitekt och kalkylresurs. 
Interna (Varbergs kommun och kommunala bolag) resurser deltog från 
samhällsutvecklingskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen (lokal-
samordnare, rektor, lärare), serviceförvaltningen (förvaltare, driftansvarig, kost-och 
städ), kultur- och fritidsförvaltningen (fritidschef, bibliotekschef/-personal) samt 
Varberg Energi. Parallellt med programskedet pågick också arbetet med en ny 
detaljplan på stadsbyggnadskontoret. 
 
Under systemhandlingsskedet kopplades ytterligare ett antal externa konsulter in: 
 
Konstruktör, markkonsult, VVS-konsult, energikonsult, elkonsult, fuktkonsult, 
kökskonsult, brandkonsult, akustiker, kylkonsult och tillgänglighetskonsult. 
Dessutom deltog kommunens IT-avdelning. 
 
I samband med upphandling av entreprenör övertog denne ansvaret för den fort-
satta projekteringen. Även om flera av konsulterna byttes ut, har verksamheterna i 
form av barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen hela tiden haft 
möjlighet att delta och påverka de handlingar som tagits fram under denna. 
 
Även under produktionen har verksamheterna haft möjlighet att delta i processen. 

5.4. Övriga resurser 

Övriga resurser som varit kopplade till projektet är Varbergs Energi, deras roll i 
projektet har varit fjärrvärmeanslutning. 

6. Redovisning - riskanalys 
I ett partneringprojekt där man hela tiden arbetar löpande mot uppsatt budget och 
prognoser, är det extra viktigt att på ett tidigt stadium identifiera risker. Under hela 
projektets gång har därför en risk- och möjlighetslista använts, och denna har i stort 
sett fungerat bra.  
 
Av de risker som föll ut kan nämnas: 

 Tillgänglighet, ökat antal dörrautomatiker, kostnad ca 325 000 kr 
 
Av de möjligheter projektet kunde utnyttja kan nämnas: 

 Byggström, tornkran, kranbil, besparing ca 600 000 kr 
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7. Redovisning - kommunikation 
Kommunikationsplan togs fram i projektet, men kommunikation/ information har 
framför allt sköts av entreprenören på plats. Informationsblad om vad som händer i 
projektet har regelbundet skickats ut till inblandade projektdeltagare och publicerats 
för skolans egen personal.  
 
Under projektet har iBinder nyttjats som kommunikation av handlingar och 
dokument. 

8. Implementering av resultatet 
Projektet avsåg att skapa moderna, effektiva, ändamålsenliga och sammanhängande 
skollokaler, så det har bl. a. byggts en ny huvudentré med elevcafé och uppehållsyta 
som även fungerar som en knutpunkt mellan de olika delarna av byggnaden. Det 
gjordes även ventilationsinsatser för att få rätt och flexibla luftflöden i lokalerna  
Utöver detta har ett antal underhållsåtgärder utförts genom Serviceförvaltningen av 
projektets upphandlade entreprenörer:  
 

 Byte av ingjutna syllar och åtgärdad fuktproblematik i byggnad A; B F och I. 
Detta som ett tilläggsarbete som bekostades av serviceförvaltningen då man 
upptäckte detta under pågående projekt. 

 I hela nybyggnaden, Hus M, har man försett de nya låscylindrarna med Iloq 
låssystem. 

 Målningsarbete och komplettering med heltäckande brandlarm har utförts 
som en underhållsåtgärd i hela byggnaden. 

 Storkök och matsal har renoverats samt kompletterats med ny utrustning 
och lokaler, även detta till viss del tilläggsarbete.  

 Samtliga kostnader enligt ovan har bekostats av serviceförvaltningen.  
 
Notering förskole- och utbildningsförvaltningen:  

Förvaltningen ser att det i projektet kunde ha genomförts ytterligare 
underhållande åtgärder på befintliga lokaler, till exempel renovering av 
träfasader, fönsterrenovering, målningsarbete inom- och utomhus för att få 
ett genomarbetat helhetsintryck.  
 
Förvaltningen ser också en problematik kring hanteringen av utemiljön i 
projektet. Beslutad budget till upprustning av utemiljö i projektet nyttjades 
istället till ökade byggkostnader efter beslut av förvaltningschef. Utemiljön 
finansierades istället med nämndens investeringsmedel för utemiljöprojekt 
till kommunens skolor. 
 
Ur ett barnperspektiv ser förvaltningen helst att större renoveringar och 
tillbyggnationer inte genomförs samtidigt som det pågår verksamhet i 
lokalerna. 
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9. Restpunktlista 
 
Inga punkter kvarstår i projektet.  

10. Lärdomar från projektarbetet 

10.1. Metodik  

I ett partneringprojekt ges större möjligheter för projektdeltagarna att under hela 
processen påverka slutresultatet. Samtidigt ställer det krav på engagemang och att 
var och en tar ansvar för sin del, både i beställarorganisationen och av den enskilde 
entreprenören. I Bosgårdsskolans projekt fanns ett engagemang från samtliga 
entreprenören vilket var positivt, men serviceförvaltningen måste ges större 
möjlighet att bli involverade och få underlag i projekten med avseende på 
granskning av handlingar, driftsutbildning mm. 
 
I projekt med ombyggnation är det att rekommendera att försöka undvika att utföra 
arbetet under pågående verksamhet. På Bosgårdsskolan gjordes etappindelning 
vilket kräver ett stort engagemang av entreprenörerna och förståelse av 
byggprocessen för elever och lärare. Samtidigt krävs det även att kan lösa logistiken 
med elever och skolpersonal. Evakuering av elever och personal till tillfälliga lokaler 
är att föredra. 
 
Det är viktigt att i projekten se till att brukarna verkligen förstår de byggtekniska 
konsekvenser som följer av lagar och förordningar samt de lokala politiska besluten. 
Detta för att öka möjligheterna till ett smidigare samarbete med, och ökad förståelse 
hos brukare. 

En tydlig huvudtidplan med etappindelning, besiktningar och slutskede var ett bra 
verktyg för kommunikation med övriga aktörer. Det var även bra att vi hade en 
tydlig slutskedestidplan för att få samtliga arbeten i fas till överlämnandet. 
 
I samband med att projektet gjort åtgärder och således öppnat upp upptäcktes 
fuktproblem på en mängd olika syllar och även någon bottenplatta. Fuktskadorna 
uppstod inte på grund av projektet, men åtgärdades av entreprenören på plats för att 
hålla nere kostnader och om möjligt bibehålla nuvarande tidplan. För att komma 
fram till så bra lösningar med så lite störmoment som möjligt var det en tät dialog 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och projektet, och de klasser som 
påverkades omlokaliserades till andra skolor under tiden som detta åtgärdades.  
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10.2. Projektorganisation  

Personalomsättningen i projektgruppen (både vad gäller resurser från Varbergs 
Fastighets AB, serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen) har 
varit omfattande vilket kan förklara varför vissa delar i projektet inte har fungerat 
optimalt såsom hanteringen av utemiljö, matsal samt renoveringar av befintliga 
byggnader.  
Detta kan ha bidragit till svårigheter att se helheten i projektet och förklara varför 
viktiga delar att nå skolans önskade kapacitet missats. 

10.3. Kommunikation  

Kommunikation mellan entreprenörsorganisation och brukarna skedde genom så 
kallade ”fredagsmöten” och var ett bra sätt att få ut direktinformation. 
Övrig kommunikation utfördes på traditionellt sätt i projektorganisationen vilket 
fungerade bra. 

10.4. Ledarskap och grupputveckling  

Under projektet har Varbergs Fastighets AB haft tre olika projektledare: Stefan 
Berntsson, Martin Kristenson och Belinda Djupdahl, som var och en har fungerat 
väl. Då byte av projektledare sker tappas viss kunskap och kontinuitet även om varje 
projektledare för sig har gjort ett bra arbete och har fungerat bra.  
Kontinuiteten i projektet har dock garanterats genom att Stefan Berntsson deltagit 
som kvalitetsansvarig och Insa Ostendorf, Sweco varit biträdande projektledare 
under hela projektet.  
 
De personalbyten som har skett i gruppen har gjort att gruppdynamiken har startat 
om ett par gånger då nytt förtroende och nya förhållnings-/arbetssätt ska sätta sig.  
 
Engagemanget och viljan i arbetsgruppen har hela tiden varit hög och gruppen har 
utvecklats till en väl fungerande, driven och engagerad grupp där stort förtroende 
funnits för varandra. En stor fördel i detta sammanhang är entreprenadformen som 
drivs framåt med öppenhet och lojalitet för respektive parter i organisationen.  
Eftersom projektet pågått under en längre tid är personalförändringar varken 
förvånande eller unikt. 

11. Slutsats 
Under de förutsättningar som har gällt för projektet anser Varbergs Fastighets AB 
att alla uppställda mål avseende tid, omfattning och ekonomi med god marginal har 
uppnåtts. 
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12. Övrigt 
Vid start av projektet fanns endast en liten del medel avsatta för utemiljö och 
utemiljön projekterades fram i sent skede tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen. Erfarenheten från detta projekt visar att det inte går att 
göra ett projekt utan att ta med utemiljön, även om det inte ska göras någonting 
utan enbart återställning, så kommer det kosta pengar. Det som ska göras med 
utemiljön ska dessutom finnas på en ritning (det räcker inte med en skiss) för att 
säkerställa att man har med rätt underlag från början.  

13. Fastställande 
Undertecknas av beställare och projektledare (då dåvarande projektledare slutat, 
signeras slutrapport av projektchef)  
 
 
 
 
 

Anna-Karin Kvarnemar 
Teamleader LoFa 
Samhällsutvecklingskontoret 
 

 

Jim Arvidsson  
Projektchef 
Varbergs Fastighets AB 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 77 Dnr FGN 2021/0150 

Kapacitetshöjande åtgärder Bläshammar skola - 
Hemkunskapssal 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna hyra på 50 tkr/år enligt beskrivning i ärendet

2. nyttja 800 tkr av avsatta investeringsmedel i budgetpost,

verksamhetsanpassning lokal FGN för att återställa och optimera

hemkunskapssalen på Bläshammar skola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Från läsåret 2021/22 utökas Bläshammar skola från årskurs F-5 till årskurs 

F-6 i enlighet med förskole- och grundskolenämndens beslut om förändrad

skolorganisation (FGN 2020/0691). Omställningen till F-6 ställer krav på

undervisningstimmar i hem- och konsumentkunskap enligt Läroplan och

kursplaner för grundskolan (Lgr11). Det finns därmed behov av att

återställa den halvt utrivna hemkunskapssalen på skolan för att kunna

bedriva undervisning enligt kursplanen. Den ökade hyreskostnaden för att

bygga om den gamla hemkunskapssalen beräknas till 50 tkr/år.

Ett alternativ till att återställa den befintliga hemkunskapssalen är att 

transportera eleverna från Bläshammar skola till Trönninge skola. Under 

läsår 21/22 finns det behov av undervisning för totalt 38 elever, det vill säga 

två halvklasser. Från och med läsår 22/23 beräknas behovet uppgå till totalt 

tre halvklasser. Det kommer därmed finnas behov av transport till och från 

skolan 1-2 gånger i veckan från år 1 och 2-3 gånger i veckan från år 2 och 

framåt, beroende på schemaläggning och resurser, vilket ställer krav på 

såväl lång framförhållning som tillgänglighet både vad det gäller lärare och 

lokaler. Årskostnaden för transport kan därmed variera från 72 tkr/år (en 

tur) och 144 tkr/år (två turer) till 216 tkr/år (tre turer).  

Vid transport av elever till Trönninge skola kvarstår behovet av att renovera 

den gamla hemkunskapssalen till ett användbart utrymme. Om befintlig sal 

byggs om till två nya grupprum beräknas den ökade hyreskostnaden uppgå 

till 31 250 kr/år.  

Övervägande 
Bläshammar skola har sedan tidigare varit en F-9-skola utrustad med en 

hemkunskapssal med plats för 7 st kök.  När Trönninge skola (i samma 

upptagningsområde som Bläshammar) stod klar 2017 blev Bläshammar 

skola en F-5-skola. Det togs ett hastigt beslut om att riva ut befintlig 
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hemkunskapssal eftersom det fanns behov av delningsrum/lektionssal. 

Rivningen påbörjades men fullföljdes aldrig och hemkunskapssalen har 

stått obrukbar sedan dess.  

 

Från läsåret 2021/2022 kommer det finnas behov av en fungerande och 

optimerad hemkunskapssal med plats för 8 st kök. I anslutning till köket 

finns ett grupprum med plats för måltider/teoretisk undervisning för 

halvklass, dvs 16 elever totalt. Undervisning i hem- och konsumentkunskap 

beräknas till 60 minuter per vecka och klass. Övrig tid finns det möjlighet 

att använda matsalen/grupprummet för elever som behöver extra 

stöd/studiero/grupparbete och/eller som extra matsal, mötesrum, 

personalrum med mera. Även fritidsverksamheten på skolan kan nyttja 

hemkunskapssalen och tillhörande grupprum under övrig tid för pyssel, 

samvaro, bakning med mera.  

 

Enligt kursplanen för åk 1-6 ska bland annat nedanstående utrustning ingå 

och färdigheter förvärvas: 

 Bakning och matlagning och olika metoder för detta. 

 Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och 

andra uppgifter i hemmet. 

 Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och 

matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt. 

 Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av 

livsmedel. 

 Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade 

måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag. 

 Måltidens betydelse för gemenskap, med mera. 

 

Hösten 2021 startar 17/8 och slutar 21/12, totalt 18 veckor (borträknat en 

vecka för ”läslovet”). Våren 2022 startar 12/1 och slutar 15/6, totalt 22 

veckor (borträknat en vecka för ”påsklovet”). 

 

 Höstterminen 2021: 18 veckor x 1800 kr (1st t/r) = 32 400 kr. 

 Vårterminen 2022: 22 veckor x 1800 kr (1st t/r) = 39 600 kr. 

o Årskostnaden beräknas till 72 tkr/år vid en tur, 144 tkr vid 

två turer och 216 tkr vid tre turer. 

 

Över en tioårsperiod skulle ovan kostnader generera en årskostnad om 

totalt cirka 1 368 tkr (vid två turer per vecka) eller 2 088 tkr (vid tre turer 

per vecka), enligt 2021 års kostnadsnivå. Den ökade hyreskostnaden för att 

bygga om salen till två nya grupprum beräknas till 31 250 kr/år, en kostnad 

som tillkommer på den totala årskostnaden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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2021/0150-1 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Katarina Vukoja Andersson 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Kapacitetshöjande åtgärder Bläshammar skola - 

Hemkunskapssal

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna hyra på 50 tkr/år enligt beskrivning i ärendet

2. nyttja 800 tkr av avsatta investeringsmedel i budgetpost,

verksamhetsanpassning lokal FGN för att återställa och optimera

hemkunskapssalen på Bläshammar skola.

Beskrivning av ärendet 
Från läsåret 2021/22 utökas Bläshammar skola från årskurs F-5 till årskurs F-

6 i enlighet med förskole- och grundskolenämndens beslut om förändrad 

skolorganisation (FGN 2020/0691). Omställningen till F-6 ställer krav på 

undervisningstimmar i hem- och konsumentkunskap enligt Läroplan och 

kursplaner för grundskolan (Lgr11). Det finns därmed behov av att återställa 

den halvt utrivna hemkunskapssalen på skolan för att kunna bedriva 

undervisning enligt kursplanen. Den ökade hyreskostnaden för att bygga om 

den gamla hemkunskapssalen beräknas till 50 tkr/år. 

Ett alternativ till att återställa den befintliga hemkunskapssalen är att 

transportera eleverna från Bläshammar skola till Trönninge skola. Under läsår 

21/22 finns det behov av undervisning för totalt 38 elever, det vill säga två 

halvklasser. Från och med läsår 22/23 beräknas behovet uppgå till totalt tre 

halvklasser. Det kommer därmed finnas behov av transport till och från skolan 

1-2 gånger i veckan från år 1 och 2-3 gånger i veckan från år 2 och framåt,

beroende på schemaläggning och resurser, vilket ställer krav på såväl lång

framförhållning som tillgänglighet både vad det gäller lärare och lokaler.

Årskostnaden för transport kan därmed variera från 72 tkr/år (en tur) och 144

tkr/år (två turer) till 216 tkr/år (tre turer).

Vid transport av elever till Trönninge skola kvarstår behovet av att renovera 

den gamla hemkunskapssalen till ett användbart utrymme. Om befintlig sal 

byggs om till två nya grupprum beräknas den ökade hyreskostnaden uppgå till 

31 250 kr/år.  
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Övervägande 
Bläshammar skola har sedan tidigare varit en F-9-skola utrustad med en 

hemkunskapssal med plats för 7 st kök.  När Trönninge skola (i samma 

upptagningsområde som Bläshammar) stod klar 2017 blev Bläshammar skola 

en F-5-skola. Det togs ett hastigt beslut om att riva ut befintlig 

hemkunskapssal eftersom det fanns behov av delningsrum/lektionssal. 

Rivningen påbörjades men fullföljdes aldrig och hemkunskapssalen har stått 

obrukbar sedan dess.  

 

Från läsåret 2021/2022 kommer det finnas behov av en fungerande och 

optimerad hemkunskapssal med plats för 8 st kök. I anslutning till köket finns 

ett grupprum med plats för måltider/teoretisk undervisning för halvklass, dvs 

16 elever totalt. Undervisning i hem- och konsumentkunskap beräknas till 60 

minuter per vecka och klass. Övrig tid finns det möjlighet att använda 

matsalen/grupprummet för elever som behöver extra 

stöd/studiero/grupparbete och/eller som extra matsal, mötesrum, 

personalrum med mera. Även fritidsverksamheten på skolan kan nyttja 

hemkunskapssalen och tillhörande grupprum under övrig tid för pyssel, 

samvaro, bakning med mera.  

 

Enligt kursplanen för åk 1-6 ska bland annat nedanstående utrustning ingå 

och färdigheter förvärvas: 

 Bakning och matlagning och olika metoder för detta. 

 Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och 

andra uppgifter i hemmet. 

 Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och 

matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt. 

 Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av 

livsmedel. 

 Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade 

måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag. 

 Måltidens betydelse för gemenskap, med mera. 
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Hösten 2021 startar 17/8 och slutar 21/12, totalt 18 veckor (borträknat en 

vecka för ”läslovet”). Våren 2022 startar 12/1 och slutar 15/6, totalt 22 veckor 

(borträknat en vecka för ”påsklovet”). 

 

 Höstterminen 2021: 18 veckor x 1800 kr (1st t/r) = 32 400 kr. 

 Vårterminen 2022: 22 veckor x 1800 kr (1st t/r) = 39 600 kr. 

o Årskostnaden beräknas till 72 tkr/år vid en tur, 144 tkr vid två 

turer och 216 tkr vid tre turer. 

 

Över en tioårsperiod skulle ovan kostnader generera en årskostnad om totalt 

cirka 1 368 tkr (vid två turer per vecka) eller 2 088 tkr (vid tre turer per vecka), 

enligt 2021 års kostnadsnivå. Den ökade hyreskostnaden för att bygga om 

salen till två nya grupprum beräknas till 31 250 kr/år, en kostnad som 

tillkommer på den totala årskostnaden. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Att återställa och optimera hemkunskapssalen på Bläshammar skola innebär 
en ökad hyreskostnad på 50 tkr/år. 
 

Årskostnaden för att transportera eleverna till Trönninge skola samt 

kostnaden för att renovera den gamla hemkunskapssalen till ett användbart 

utrymme, överstiger kostnaden för att återställa/optimera den befintliga 

hemkunskapssalen. 

 
 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

 

Protokollsutdrag 
 

Rektor Elin Johansson, Bläshammar skola 

Rektor Mikael Sili, Trönninge skola 

Rektor Elisabeth Thelne, Trönninge skola 

Rektor Fredrik Donaldson, Trönninge skola 

Henrik Gustafsson, Samhällsutvecklingskontoret 



21. Rektors anmälan och återrapportering om 

kränkande behandling/diskriminering/

trakasserier



Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 

 

 

Rektors anmälan och återrapportering av kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier, FGN 2021-06-21 

 
Perioden 2021-05-25 – 2021-06-14 
 
Diarienummer Förskola Bedömning av 

händelsen 
Utförd av 
personal eller 
barn/elev 

FGN 2021/0260-1 Bolmens förskola Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 20210275-2 Vidhöge förskola Kränkande behandling Barn/elev 

 
 

Diarienummer Återrapportering 
förskola 

FGN 2021/0260-2 Bolmens förskola 
FGN 20210275-1 Vidhöge förskola 

 
 
 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av 
händelse 

Utförd av 
personal eller 
barn/elev 

FGN 2021/0013-7 Almers skola 7 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-78 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-79 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-83 Ankarskolan 2 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-84 Ankarskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-81 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-82 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-85 Ankarskolan 6 Kränkande behandling Personal 
FGN 2021/0016-86 Ankarskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-87 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-88 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0016-89 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0008-22 Bläshammar 

skola 
4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-
108 

Bläshammar 
skola 

1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0015-15 Bosgårdsskolan  7 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0020-1 Bosgårdsskolan  F-klass Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0021-38 Furubergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0021-39 Furubergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0021-41 Furubergsskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0017-13 Hagaskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0019-3 Håstensskolan 6 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0019-4 Håstensskolan 6 Kränkande behandling Barn/elev 



Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 

 

FGN 2021/0019-5 Håstensskolan 6 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0019-6 Håstensskolan 6 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-41 Lindbergs skola 6 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-42 Lindbergs skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-43 Lindbergs skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-44 Lindbergs skola 8 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-45 Lindbergs skola 2 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0022-21 Mariedalskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0022-22 Mariedalskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0022-23 Mariedalskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-43 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-44 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-46 Påskbergsskolan 5 Kränkande behandling, 

Diskriminering utifrån 
etnisk tillhörighet, 
Trakasserier utifrån 
etnisk tillhörighet 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-47 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-49 Påskbergsskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-50 Påskbergsskolan 6 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-51 Påskbergsskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-52 Påskbergsskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-54 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0009-55 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0026-29 Rolfstorps skola 7 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0027-14 Skällinge skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0027-15 Skällinge skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0023-45 Trönninge skola 1 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0023-46 Trönninge skola 1 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0024-14 Vidhögeskolan  1 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0025-9 Väröbackaskolan  4 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0025-10 Väröbackaskolan  4 Kränkande behandling Barn/elev 



Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 

 

 
Diarienummer Återrapportering 

grundskola 
FGN 2021/0008-102 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-103 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-104 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-105 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-106 Bläshammar skola 
FGN 2021/0008-107 Bläshammar skola 
FGN 2021/0021-37 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-40 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-42 Furubergsskolan 
FGN 2021/0009-45 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-48 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-56 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-57 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-58 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-59 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-60 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0026-26 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-27 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-28 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0024-15 Väröbackaskolan 
FGN 2021/0025-11 Väröbackaskolan 

 



22. Delegeringsbeslut/meddelanden



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2021-06-21 

Perioden 2021-05-25 – 2021-06-14 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-33, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-34, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-40, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola, växelvist boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-41, Beslut (avslagsbeslut) skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-44, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-45, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-46, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-49, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola, växelvist boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-50, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0033-8, Beslut byte av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 
Rylander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-13, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 
Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-15, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Ankarskolan, 
rektor Charlotta Hannerfors 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-16, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor 
Elisabeth Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-18, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor Fredrik 
Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-36, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-37, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-38, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor Ingela 
Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-39, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-40, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-42, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell  

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-44, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2o21/0040-45, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-46, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/046-17, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn i 
förskola i Kungsbacka kommun,  DBV Fjärås, verksamhetschef förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/046-18, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn i 
förskola i Kungsbacka kommun,  DBV Fjärås, verksamhetschef förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/046-19, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn i 
förskola i Kungsbacka kommun,  Klockaregårdens förskola, verksamhetschef förskola Agneta 
Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/046-21, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn i 
förskola i Marks kommun,  Loftagårdens förskola, verksamhetschef förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/046-22, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn 
i förskola i Marks kommun,  Loftagårdens förskola, verksamhetschef förskola Agneta 
Svenberg   



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0049-20, Interkommunal ersättning Avtal om placering av 
barn i förskola i Kungsbacka kommun, Klockaregårdens förskola, verksamhetschef förskola 
Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-14, Beslut byte av skola, Hagaskolan, rektor Lars-Gunnar 
Forslund 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-17, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, rektor Carola 
Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-18, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, rektor Carola 
Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-19, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Lindbergs skola, 
rektor Carola Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-20, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, rektor Carola 
Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-17, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Furubergsskolan, 
rektor Anna Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-18, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Furubergsskolan, 
rektor Anna Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-19, Beslut byte av skola, Furubergsskolan, rektor 
Johanna Ogell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0072-4, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 
Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0072-6, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 
Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0118-8, Yttrande med anledning av anmälan om kränkande 
behandling vid Påskbergsskolan, Varbergs kommun (Dnr SI 2020:9003), grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0174-4, Yttrande med anledning av anmälan mot 
Påskbergsskolan (Dnr SI 2021:1387), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-132, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Almers skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-133, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än de anvisade, Almers skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-134, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-135, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-136, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-137, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-154, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Håstensskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-155, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och växelvist boende, Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0156, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-161, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-162, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Lindbergs 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN2021/0185-163, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-165, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Lindbergs 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-167, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Lindbergs 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-174, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-175, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-176, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-177, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Göthriks 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-180, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-181, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-189, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0204-5, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Göthriks skola, 
rektor Uffe Liborius 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0231-3, Beslut om uppskjuten skolplikt, att börja förskoleklass 
det år barnet fyller sju år, Söderlyckans förskola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0251-3, Beslut om uppskjuten skolplikt, att börja förskoleklass 
det år barnet fyller sju år, Göthriks förskola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-8, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0271-2, Personuppgiftsbiträdesavtal Nomp plus (Selessia AB), 
utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0279-1, Beslut om skolpliktens förlängning för elev på Kung 
Karl skola, rektor Björn S Ceder 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0280-1, Beslut om uppflyttning till högre årskurs, Kung Karl 
skola, rektor Björn S Ceder 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0280-2, Beslut om uppflyttning till högre årskurs, Kung Karl 
skola, rektor Björn S Ceder 

Ordförandebeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2021/00-77-5, Revidering Ändring i timplan för Varbergs 
kommunala grundskolor, ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0259-1, Fjärrundervisning åk 8 Väröbackaskolan perioden 
2021-05-19 till 2021-05-24, ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0247-2, Tillfällig lokal för Rolfstorps skola – Folkets hus, 
ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0276-1, Ansökan om hastighetsbegränsning vid tillfällig lokal 
Rolfstorps skola - Folkets hus, Länsstyrelsen i Hallands län 

Meddelanden 
FGN 2020/0205-11, Uppföljning av beslut gällande Ankarskolan i Varbergs kommun (Dnr SI 
2021:2649), Skolinspektionen i Lund 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
FGN 2020/0597-4, Redovisning med anledning av anmälan mot Ankarskolan 4–9 i Varbergs 
kommun (dnr: 2020:7644), Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2020/0597-6, Beslut Uppföljning av beslut gällande Ankarskolan 4-9, Skolinspektionen 
avslutar uppföljning av ärendet, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0036-8, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-9, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng  

FGN 2021/0036-10, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-11, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-13, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-14, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-15, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-16, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0052-2, Anmälan om omfattande skolfrånvaro för elev på Buaskolan, rektor Sofia 
Andersson 

FGN 2021/0052-3, Anmälan om omfattande skolfrånvaro för elev på Trönninge skola, rektor 
Elisabeth Thelne 

FGN 2021/0052-4, Anmäla om omfattande skolfrånvaro för elev på Buaskolan, rektor Sofia 
Andersson 

FGN 2021/0052-5, Anmälan om omfattande skolfrånvaro för elev på Bosgårdsskolan, rektor 
Kate Svensson 

FGN 2021/0052-8, Anmälan om omfattande skolfrånvaro för elev på Trönninge skola, rektor 
Fredrik Donaldson 

FGN 2021/0100-20, Protokollsutdrag KSPU, Riktlinje för tjänstledighet utöver lag och avtal 
§ 33, Kommunstyrelsens personalutskott 

FGN 2021/0100-21, Protokollsutdrag KF, Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut 
med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar § 64, Kommunfullmäktige 

FGN 2021/0100-22, Protokollsutdrag KS, Uppföljning Intern kontroll 2020, 
Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-23, Protokollsutdrag KSPU, Svar på skrivelse och revidering av 
tillämpningsanvisning, beslut § 38, Kommunstyrelsens personalutskott 

FGN 2021/0100-24, Protokollsutdrag KSPU, Kränkande särbehandling, mobbning, 
trakasserier och sexuella trakasserier § 42, Kommunstyrelsens personalutskott 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
FGN 2021/0100-25, Protokollsutdrag KSAU, Tillfälligt hyresstöd till vissa utsatta branscher, 
beslut §§ 267, Kommunstyrelsens arbetsutskott 

FGN 2021/0102-13, Beslut Statsbidrag för omsorg under tid få förskola eller fritidshem inte 
erbjuds för 2021, Varbergs kommun beviljas 209 510 kr i statsbidrag, Skolverket 

FGN 2021/0102-14, Beslut Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2021, 
Varbergs kommun beviljas 150 000 kronor i statsbidrag, Skolverket 

FGN 2021/0155-6, Protokoll Styrelsemöte för de lokala styrelserna för Sibbarps förskola och 
skola, 2021-05-10 

FGN 2021/0263-3, Överklagan av beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan 

FGN 2021/0264-1, Beslut att överlämna anmälan gällande skolsituationen för elev vid 
Bosgårdsskolan F-3 (Skolinspektionens dnr 2021:3693), Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0268-1, Överklagan av beslut byte av skola, Påskbergsskolan 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-06-02 (publicerat i nämndens 
samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-06-09 (publicerat i nämndens 
samverkansrum) 

 

 



23. Ordförande/förvaltningschef informerar



24. Övriga frågor
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