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Plats och tid Förskole- och grundskoleförvaltningen, Stadshus C, lokal Mäsen, klockan 
08.30-15.00, ajournering för lunch 12.15-13.00 

Beslutande Hanna Netterberg (M) 
Linda Berggren (S) 
Hannah Björnerhag (M) 
Mattias Svensson (S) 
Håkan Olsson (M), §§ 20-31, kl. 
08.30-13.20 
Cecilia Rönn (L) 
Ann-Kristin Herdell (KD) 
Marie Bengtsson (C) 
Nina Wikstrand Petersson (C) 
Suada Avdic (S) 
Anna Bengtsson (M) 
Robert Hult (S) 
Gerhard Eriksson (V) 
Göran Barkevall (C), §§ 32-38, kl. 
13.20-15.00 
 

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Victor Hermansson (L) 
Göran Barkevall (C), §§ 20-31, kl. 
08.30-13.20 
 

 

Övriga deltagare Carina Uvenfeldt, förvaltningschef 
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare 
Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola 
Johan Berntsson, grundskolechef 
Maria Wirén, utvecklingschef 
Charlotta Sandahl Edemyr, avdelningschef ekonomi och lokaler, §§ 24-27 
Marielle Neander, förvaltningsjurist, §§ 20-21 
Julia von Platen, verksamhetsutvecklare, §§ 29-30 
Emil Biström, verksamhetsutvecklare, § 31 
Björn Svensson, lokalstrateg, §§ 32-34 
Ann Brorsson, personalrepresentant 
Ulrika Nittfors, personalrepresentant, §§ 20-35, 08.30-14.30 
Elina Burger, personalrepresentant 
Andreas Gustafsson, personalrepresentant, §§ 31-38, 13.00-15.00 

Utses att justera Suada Avdic (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, 2021-04-01 
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Sekreterare Line Isaksson Eriksoo Paragraf 20-38 

Ordförande Hanna Netterberg  

Justerande Suada Avdic   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 20  
 
 

Information Informationssäkerhet och GDPR 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Förvaltningsjurist informerar om arbetet med informationssäkerhet och 
GDPR. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 21  
 
 

Information Riktlinjer för skolskjuts 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Grundskolechef informerar om förslag till nya riktlinjer för skolskjuts. 
Grundskolechef samt förvaltningsjurist svarar på frågor. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 22  
 
 

Information Nyttja nämndens ofördelade medel 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Utvecklingschef och grundskolechef informerar om satsningen på 
fritidshem som sker inom ramen för nämndens ofördelade medel. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 23 Dnr FGN 2019/0423 

 
 

Yttrande över motion om att satsa på och 
utveckla fritidshemsverksamheten 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. avstyrka motionen med hänvisning till pågående satsningar och 
utvecklingsarbete inom fritidshemmet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Reservation 
De socialdemokratiska ledamöterna, genom Linda Berggren (S), reserverar 
sig mot beslutet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Berggren (S) yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Arbetsutskottets 
förslag till beslut och Linda Berggrens (S) bifallsyrkande till motionen.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att förskole- och 
grundskolenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beskrivning av ärendet 
Jeanette Qvist (S) och Linda Berggren (S) har i maj 2019 lämnat in motion 
om att satsa på och utveckla fritidshemsverksamheten där de föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 

- satsa mer ekonomiska och personella resurser på fritidshemmen så 
att verksamheten kan utvecklas ytterligare, 

- utreda och ta fram ett förslag på hur idrotts- och kulturföreningar 
kan erbjuda eleverna olika aktiviteter inom fritidshemmens 
verksamhet, samt att ta fram underlag för vilket ekonomiskt och 
övrigt stöd som föreningar behöver för att kunna genomföra detta. 

 
Ärendet bordlades vid förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 
den 21 oktober 2019 i avvaktan på den statliga utredningen (SOU 2020:34) 
om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg.  
 
Vid arbetsutskottet den 18 januari 2021 fattades beslutet att återremittera 
ärendet till förvaltningen för komplettering utifrån ovan nämnd utredning. 
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Ett kompletterat ärende behandlades av arbetsutskottet den 8 februari 
2021 som valde att återremittera ärendet till förvaltningen för 
komplettering bestående av en nulägesbild över fritidshemmens samverkan 
med idrotts- och kulturföreningar. 
 
Beslutsunderlag 
FGN AU 2021-02-08 § 20, återremittering, arbetsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering bestående av en 
nulägesbild över fritidshemmens samverkan med idrotts- och 
kulturföreningar. 
FGN AU 2021-01-18 § 6, återremittering arbetsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering utifrån SOU 
2020:34 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg. 
FGN AU 2019-10-21 § 97, bordläggning, arbetsutskottet beslutade att 
bordlägga ärendet i avvaktan på den utredning som förväntas 
presenteras senast den 31 januari 2020 
Motion från Jeanette Qvist (S) och Linda Berggren (S) om att satsa på och 
utveckla fritidsverksamheten 
 
Övervägande 
Resurser till fritidshem 
Förskole- och grundskolenämnden fördelar medel med ett grundbelopp per 
elev till fritidshemmet genom resursfördelningen som årligen beslutas i 
förskole- och grundskolenämndens budget. En ökad resurstilldelning till 
fritidshemmet skulle innebära omfördelning från nämndens övriga 
verksamheter. Resursfördelningsmodellen ses kontinuerligt över för att 
vara så träffsäker som möjligt utifrån barn och elevers behov. 
 
För att ge ytterligare förutsättningar till att nå nämndsmålen beslutade 
förskole- och grundskolenämnden att i budget för 2021 avsätta 2 miljoner 
kronor av ofördelade medel på kvalitetssatsningar och samordning för att 
stärka upp fritidshemmens verksamhet. 
 
Inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola riktas specifika resurser till 
fritidshemmet för att öka kvaliteten. Genom att öka de ekonomiska 
förutsättningarna för fritidshemmet finns möjlighet att utöka personella 
resurser såsom förstärkning av pedagog i direkt anslutning till klasser 
och/eller riktat stöd till elever utifrån behov. Resurserna kan även användas 
till köp av tjänst, kompetensutveckling, lärresurser eller hälsofrämjande 
insatser. 
 
Statlig utredning om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 
pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) 
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På ett nationellt plan visar rapporter från Skolverket och Skolinspektionen 
att undervisningen i fritidshemmet inte ger eleverna möjlighet att möta 
närsamhället och föreningslivet i tillräcklig utsträckning men att det ser 
väsentligt bättre ut vad gäller tillgången till friluftsliv.  
 
I den statliga utredningen SOU 2020:34 redovisas förslag som syftar till att 
stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg. 
 
Med koppling till förenings-, kultur och friluftsliv föreslår utredningen att 
Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elever i 
fritidshemmet i ökad utsträckning kan beredas möjligheter att ta del av det 
närliggande förenings-, kultur och friluftslivet inom ramen för 
fritidshemmets verksamhet. Utredningen föreslår att Skolverket ges i 
uppdrag att kartlägga och i ett stödmaterial tydliggöra regelverket vad avser 
samverkan med förenings-, kultur- och friluftslivet. Utredningen för också 
fram att framtida satsningar inom skolväsendet relaterat till sektorerna 
förenings-, kultur- och friluftsliv explicit bör innefatta fritidshemmet. 
Vidare anser utredningen att kommuner och regioner bör överväga att 
erbjuda kostnadsfria transporter till och från fritidshem för att eleverna ska 
kunna ta del av förenings-, kultur- och friluftslivet. 
 
I Varberg sker idag systematisk samverkan mellan en idrottsförening och 
en av de kommunala skolorna i centrum. På några skolor sker ett samarbete 
med idrottsföreningar i närsamhället i samband med lov eller vid 
temadagar. 
 
Läroplansuppdraget 
Den föreliggande motionens intentioner ingår i viss utsträckning redan i 
läroplanens centrala innehåll. Av läroplanens centrala innehåll framgår att 
undervisningen i fritidshemmet ska behandla närsamhällets och 
föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och 
rekreation. Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle stärker 
undervisningen deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- 
och friluftsliv i närmiljön.  
 
Pågående utvecklingsarbete i Varberg 
I Varbergs kommunala fritidshem finns ett pågående utvecklingsarbete som 
leds av förskole-och grundskoleförvaltningens utvecklingschef och 
verksamhetschef grundskola. Fokus har under det senaste året varit 
kompetensutveckling i form av en lärledarutbildning riktad mot behöriga 
fritidspedagoger samt fortbildning för all personal för att stärka 
fritidshemspersonalens kompetens i relation till nyligen genomförda 
förändringar i läroplanen. I det pågående utvecklingsarbetet finns fortsatt 
behov av fördjupning kring kollegialt lärandet, strukturer för den 
pedagogiska planeringen, språkutvecklande arbetssätt, det 
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socialpedagogiska perspektivet som en del av lärandet samt stärka 
kompetens för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd.  
 
Det pågående utvecklingsarbetet kommer att förstärkas genom den 
budgetsatsning som förskole- och grundskolenämnden gör i 2021 års 
budget. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 24  
 
 

Information Budgetprocessen 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Förvaltningschef informerar om planeringen inför kommande 
budgetprocess. 
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 § 25  
 
 

Information Månadsrapport december 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om månadsrapport 
december. 
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 § 26 Dnr FGN 2021/0143 

 
 

Månadsrapport Februari 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. godkänna redovisning månadsrapport 1 (februari) 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden avger efter februari 2021 en 
månadsrapport med uppföljning avseende ekonomi samt eventuella 
avvikelser mot planerad verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskolenämndens månadsrapport 1 
 
Övervägande 
Övervägande i enlighet med beslutsunderlag. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ansvarig handläggare  

Kommunstyrelsen 
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 § 27 Dnr FGN 2021/0079 

 
 

Utvärdering av resursfördelningsmodell 2020 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

 
1. godkänna utvärdering av förskole- och grundskolenämndens 

resursfördelningsmodell 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt skollagen 2 kap. 8a § ska kommunen fördela resurser till utbildning 
inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov. Ur skollagen 1 kap. 4 § framgår även att en strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen.  
 
Förskole- och grundskolenämnden har att i uppgift att säkerställa att medel 
fördelas så ändamålsenligt som möjligt för att uppfylla skollagens krav samt 
kommunfullmäktiges förväntan enligt vision 2025 så att måluppfyllelse och 
resultat nås.  

Under 2020 har en utvärdering genomförts av den revidering av 
resursfördelningsmodellens avgörande fördelningsfaktorer, som 
genomfördes 2018 och som togs i bruk från och med januari 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av förskole- och grundskolenämndens resursfördelningsmodell 
2020 
 
Övervägande 
Enligt utvärderingsrapport. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ledningsgruppen  
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 § 28 Dnr FGN 2021/0061 

 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2020/2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt 3 kap 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 

 
Förskole- och grundskolenämnden i Varbergs kommun är vårdgivare för 
den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan på 
grundskolan. Det ska inom all hälso- och sjukvård finnas en 
verksamhetschef som svarar för verksamheten och har det samlade 
ledningsansvaret. Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och 
ansvarar för att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Verksamhetenschefen 
EMI har på förskole- och grundskolenämnden vägnar upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2020/2021 
 
Övervägande 
Patientsäkerhetsberättelsen redogör för det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet som har bedrivits under föregående år inom 
förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområden. I 
patientsäkerhetsberättelsen redovisas strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Verksamhetschef barn- och 

elevhälsa, Martina Wetterstrand 
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 § 29 Dnr FGN 2021/0077 

 
 

Ändringar i timplan för Varbergs kommunala 
grundskolor 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. godkänna reviderad timplan för Varbergs kommunala grundskolor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskoleförvaltningen har vid en översyn av timplanen för 
Varbergs kommunala grundskolor bedömt att det finns ett behov av att 
förtydliga fördelningen av undervisningstimmarna på så sätt att timplanen i 
högre utsträckning överensstämmer med timplan för grundskolan 
(Skolförordningen 2011:185 Bilaga 1). 
 
Revideringen innebär ett förtydligande över minsta garanterade 
undervisningstimmar i mellanstadiet och högstadiet för respektive ämne 
inom de naturorienterande och samhällsorienterade ämnena. Revideringen 
innebär även att undervisningstimmarna i ämnet teknik inte längre är 
sammanslagna med undervisningstimmarna i de naturorienterande 
ämnena.  
 
Beslutsunderlag 
Timplan 2021–22 
 
Övervägande 
Då förändringen inte innebär någon betydande ökning eller minskning av 
undervisningstiden i något ämne är förskole- och grundskoleförvaltningens 
bedömning att revideringen inte kommer ha några ekonomiska eller 
resursmässiga konsekvenser.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ansvarig handläggare 
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 § 30 Dnr FGN 2021/0120 

 
 

Yttrande gällande ansökan om godkännande 
som huvudman för förskoleklass, grundskola 
och fritidshem - Peter Isaac Béens 
Utbildningsstiftelse 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. godkänna yttrande daterat 2021-03-16 och översända det till 
kommunstyrelsen. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och 
fritidshem vid Nyhemsskolan i Varbergs kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra över Peter Isaac Béens 
Utbildningsstiftelse ansökan med dnr 2021:568 om godkännande enligt 2 
kap. 5 § skollagen.  
 
Varbergs kommun ställer sig positiv till ett godkännande för Peter Isaac 
Béens Utbildningsstiftelse som huvudman för Nyhemsskolan. 
Nyhemsskolan kompletterar de kommunala grundskolorna i ett växande 
Varberg. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande daterat 2021-03-16 
 

Övervägande 
Nyhemsskolans har idag 120 elevplatser fördelade över cirka 10–15 elever 
per årskurs. Förskole- och grundskoleförvaltningens bedömning är att 
Nyhemsskolan kompletterar kommunens grundskolor i ett växande 
Varberg. Nyhemsskolan är geografiskt belägen i centrum där det under de 
kommande åren kommer att finnas behov av fler grundskoleplatser. En 
fristående aktör som bereder 120 grundskoleplatser är därför något som 
förvaltningen bedömer som positivt. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Ansvarig handläggare 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämnden 2021-03-29 17 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 31 Dnr FGN 2020/0691 

 
 

Förändringar i kommunala grundskolans 
organisation 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. godkänna utredningen av kommunala grundskolans organisation 
2. fastställande av förändringar i skolorganisation och 

upptagningsområden enligt utredningens förslag med följande 
avvikelser 

- med bakgrund i den politiskt initierade 
ortsutvecklingsstrategin "Framtidens Sibbarp", utveckla och 
förändra stadieindelningen på Sibbarps skola till F-6 med 
start senast läsåret 22/23. Samverkan och utbyte med 
Bosgårdsskolan för likvärdighet 
- frångå förvaltningens förslag om avveckling av Sibbarps och 
Spannarps skolor. Inför dimensionering och etablering av ny 
skola i upptagningsområde syd (behov från ca läsåret 
2027/28) behöver befintliga skolors kapacitet tillsammans 
med förväntad befolkningsökning i området som helhet 
utvärderas 

3. de i utredningen beskrivna behoven av grundskoleplatser i Varbergs 
kommun utgör nya behovsanalyser och kompletterar redan beslutade 
behovsanalyser för vidare hantering i kommunens 
fastighetsinvesteringsprocess 

4. årlig uppdatering av skolorganisationen med avseende på 
befolkningsprognos och andra omvärldsförändringar redovisas till 
nämnd enligt årshjul. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Netterberg (M), ordf. yrkar att förskole- och grundskolenämnden 
beslutar enligt förslag till beslut från arbetsutskottet 2021-02-08: 

1. godkänna utredningen av kommunala grundskolans organisation 
2. fastställande av förändringar i skolorganisation och 

upptagningsområden enligt utredningens förslag med följande 
avvikelser 

- med bakgrund i den politiskt initierade 
ortsutvecklingsstrategin "Framtidens Sibbarp", utveckla och 
förändra stadieindelningen på Sibbarps skola till F-6 med 
start senast läsåret 22/23. Samverkan och utbyte med 
Bosgårdsskolan för likvärdighet 
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- frångå förvaltningens förslag om avveckling av Sibbarps och 
Spannarps skolor. Inför dimensionering och etablering av ny 
skola i upptagningsområde syd (behov från ca läsåret 
2027/28) behöver befintliga skolors kapacitet tillsammans 
med förväntad befolkningsökning i området som helhet 
utvärderas 

3. de i utredningen beskrivna behoven av grundskoleplatser i 
Varbergs kommun utgör nya behovsanalyser och kompletterar 
redan beslutade behovsanalyser för vidare hantering i 
kommunens fastighetsinvesteringsprocess 

4. årlig uppdatering av skolorganisationen med avseende på 
befolkningsprognos och andra omvärldsförändringar redovisas 
till nämnd enligt årshjul. 

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut enligt förslag från 
arbetsutskottet och finner att så sker. 
 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden har i Mål och inriktningsdokument 
antagit en viljeinriktning Skola för alla. Inriktningen syftar till likvärdighet 
i hela kommunen och att övergångar mellan skolor ska stödja barnens och 
elevernas resa genom utbildningen för ett hållbart lärande. Förändringar i 
nationella styrdokument medför behov av att justera nuvarande 
skolorganisation. En ny skolorganisationen kan stärka förutsättningarna att 
nå lokala och nationella mål. 
 
Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt och befolkningsprognosen 
visar att invånarantalet i grundskoleålder (6-15 år) kommer att öka med ca 
1 900 elever till totalt ca 9 800 elever fram till år 2034. Varbergs kommuns 
skolorganisation behöver revideras för att långsiktigt bereda skolplatser i 
syfte att möta befolkningsökningen. 
 
Förskole- och grundskolenämnden fattade i december 2019 ett 
inriktningsbeslut om vilka principer som ska prägla framtida 
skolorganisationer och gav förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag 
att utreda och ge förslag på alternativ skolorganisation. Inriktningsbeslutet 
har varit styrande i utredningen och dess förslag.  
 
Uppdraget har genomförts genom en beskrivning och analys av 
elevutvecklingen mellan åren 2020 och 2034 enligt nuvarande 
befolkningsprognos. Därutöver har uppdraget genomförts genom 
elevintervjuer kontinuerlig dialog med rektorer i Varbergs kommun, dialog 
och samarbete med Varbergs kommuns samhällsutvecklingskontor, 
litteraturstudier samt analys av statistik gällande elevernas måluppfyllelse, 
skolval, skolskjuts samt lärarnas behörighet. Ekonomiska, personal och 
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lokalstrategiska perspektiv har systematiskt inhämtats i 
utredningsprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
Utredning av kommunala grundskolans organisation 
 
Övervägande 
Skolorganisationsutredningen visar med tydlighet vilka skolområden som 
påverkas av att Varberg växer och i flertalet skolområden kommer 
elevutvecklingen göra den nuvarande skolorganisationen ohållbar. 
Eftersom det växande elevantalet är påtagligt både i Varbergs centrum och i 
flertalet serviceorter är det nödvändigt att vidta åtgärder i flera delar av 
kommunen. När Varberg växer kommer grundskolornas 
upptagningsområden att behöva anpassas över tid beroende på hur staden 
och kommunens tätorter utvecklas.  
 
Den föreslagna skolorganisationen föregår fastighetsinvesteringsprocessen, 
med kommande åtgärdsval och förstudier, vilket kan komma att medföra 
behov av förändringar i förslaget. 
 
För att möta ett växande Varberg föreslås ett flertal förändringar i 
upptagningsområden. De föreslagna upptagningsområdena ska inte 
betraktas som ett slutresultat utan som ett steg på vägen i ett växande 
Varberg. 
 
Förslag skolorganisation 
Förslaget möjliggör en mer hållbar skolorganisation som är mer likvärdig 
än den nuvarande. Förslaget följer en stadieindelning av kommunens 
skolor och inga elever kommer ha fler än en övergång mellan skolor under 
sin studietid. Den föreslagna skolorganisationen möjliggör ca 10 000 
grundskoleplatser och 120 grundsärskoleplatser. Som nämndes ovan är det 
prognostiserade totala elevantalet i grundskola år 2034 (nuvarande 
elevtalsprognosens sista år) är ca 9 800 elever. 
 
I möjligaste mån kommer förändringarna i organisationen att fasas in från 
förskoleklass eller i respektive årskurs där övergång sker. Ambitionen är 
därmed att elever som påbörjat sin utbildning vid en grundskola får slutföra 
utbildningen i skolenhetens årskurser. När nya skolor etablerats kommer 
eleverna som tillhör upptagningsområdet för den nya skolan att tilldelas 
plats där. Vid etablering och uppstart av nya skolor kommer specifika 
genomförandeplaner att styra elevflödet och tilldelandet av platser utefter 
lokala och framtida behov. 
 
Skolområde Bua och Värö 

• Väröbackaskolan F-9 
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• Buaskolan F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Väröbackaskolan 
 

Förändringar:  
• Årskurs F-9 organisationen på Väröbackaskolan är färdigställd från 

och med läsåret 2021/22. 
 
Skolområde Veddige och Derome 

• Vidhögeskolan F-9 
• Deromeskolan F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Vidhögeskolan 

 
Förändringar:  
• Från läsåret 2022/23 tillkommer inte längre eleverna från Kung 

Karl skola att övergå till Vidhögeskolan.  
• Läsåret 2025/26 eller när ny skola är etablerad i nordväst förändras 

upptagningsområdena i skolområdet. Eleverna från Sällstorp 
(NYKO4=1700) går då F-3 på Deromeskolan från förskoleklass och 
eleverna i Årnäs (NYKO4=1802), Bäck (NYKO4=1803) och 
Åskloster (NYKO4=1806) går på ny skola i nordväst. 

 
Skolområde Lindberg och Kungsäter 

• Lindbergs skola F-9 
• Kung Karl skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Lindbergs skola 

 
Förändringar:  
• Kung Karl skola omorganiseras till årskurs F-6 läsåret 2022/23 och 

eleverna påbörjar därefter högstadiet på Lindbergs skola läsåret 
2023/24.  

• Läsåret 2025/26 eller när ny skola är etablerad i nordväst förändras 
upptagningsområdet för Lindbergs skola. Eleverna från Torpa 
(NYKO4=1404) går på ny skola i nordväst.  

 
 
Skolområde Bläshammar och ny skola nordväst 

• Ny skola F-9 
• Bläshammar skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på ny skola 

 
Förändringar:  
• Bläshammar skola omorganiseras till årskurs F-6 till läsåret 

2021/22.  
• Från läsåret 2025/26 eller när ny skola i nordväst är etablerad går 

eleverna på Bläshammar skola årskurs 7-9 på ny skola i nordväst. 
Med nuvarande planeringsunderlag föreslås eleverna i Bläshammar 
(NYKO4=1306) och Trönningenäs (NYKO4=1302) gå årskurs F-6 på 
Bläshammar skola och årskurs 7-9 på ny skola. Eleverna i 
Tångaberg (NYKO4=1401), Kärrastrand (NYKO4=1402), Stämmet 
(NYKO4=1403), Torpa (NYKO4=1404), Årnäs (NYKO4=1802), 
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Bäck (NYKO4=1803) och Åskloster (NYKO4=1806) går årskurs F-9 
på ny skola. 

 
Skolområde Trönninge  

• Trönninge skola F-9 
 

Förändringar:  
• Från läsåret 2025/26 eller när ny skola i nordväst är etablerad 

tillkommer inte längre eleverna från Bläshammar skola F-6 till 
högstadiet på Trönninge skola. 

 
Skolområde Öster 

• Rolfstorps skola F-9 
• Skällinge skola F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Rolfstorps skola 
• Göthriks skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Rolfstorps skola 

 
Förändringar:  
• Årskurs F-9 organisationen på Rolfstorps skola är klar från och med 

läsåret 2022/23. 
 
Skolområde Syd 

• Bosgårdsskolan F-9 
 

• Ankarskolan F-9 
 

• Ny skola F-9 
 

Förändringar:  
• Från och med läsåret 2021/22 påbörjar eleverna från Spannarps 

skola F-3 årskurs 4-9 på Ankarskolan.  
• Elevtillväxten i Tvååker, Himle och Träslövsläge medför behov av en 

ny grundskola i södra Varberg. Den nya skolan föreslås ha en 
tillräcklig kapacitet så att Bosgårdsskolan, Ankarskolan och den nya 
skolan tillsammans kan ta emot samtliga elever i södra Varberg och 
därigenom avlasta Bosgårdsskolan, Ankarskolan, Spannarps skola 
och skolområde centrum syd. Beslut om upptagningsområden för 
den nya skolan, Bosgårdsskolan och Ankarskolan föreslås att tas vid 
ett senare tillfälle när lokalisering och dimensionering av ny skola är 
klar. När den nya skolan i området har etablerats ca 2027 föreslås 
Spannarps skola och Sibbarps skola att avvecklas.  

 
Skolområde centrum norr 

• Ny skola Håsten F-9 
• Furubergsskolan F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på ny skola 

Håsten 
 

• Bockstensskolan F-9 
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• Hagaskolan F-9 
 

Förändringar:  
• Från läsåret 2022/2023 förändras upptagningsområdet då eleverna 

i Erlandsgården (NYKO4=0207) och Lunden/Träslöv 
(NYKO4=0208) påbörjar förskoleklass på Bockstensskolan.  

• Från läsåret 2024/25 eller när ny skola vid Håsten är etablerad, 
kapacitetsmässiga åtgärder på Furubergsskolan är vidtagna och 
Bockstensskolan är utbyggd för årskurs F-9 omorganiseras 
Furubergsskolan till en årskurs F-6 skola och Bockstensskolan till 
en årskurs F-9 skola. En föreslagen inriktning gällande den nya F-9 
skolan där nuvarande Håstensskolan ligger är att eleverna boende i 
Brunnsberg (NYKO4=0105) och Nyhem (NYKO4=0109) tilldelas 
plats från förskoleklass medan eleverna från Furubergsskolan 
tillkommer årskurs 7-9.  

• Upptagningsområden kan komma att behöva förändras och 
anpassas över tid beroende på hur staden utvecklas. 

 
Skolområde centrum syd 

• Påskbergsskolan F-9 
 

• Mariedalsskolan F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Almers skola 
• Almers skola 4-9 

 
Förändringar:  
• Upptagningsområden kan komma att behöva anpassas över tid 

beroende på hur staden utvecklas. 
 
Grundsärskola 

• En ny grundsärskola med plats för 120 elever föreslås vid ny 
grundskola på Håsten. 

 
Förändringar:  
• När den nya grundsärskolan är etablerad flyttas befintlig 

grundsärskoleverksamhet vid Mariedalsskolan och Almers skola till 
den nya grundsärskolan. 

 
Resursskola 

• Resursskola etableras i Varbergs kommun från läsåret 2021/2022 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Samhällsutvecklingskontoret 
Stadsbyggnadskontoret 
Kultur- och fritidsnämnden 
Servicenämnden 
Rektorer grundskola 
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 § 32  
 
 

Information Resursskolan 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Grundskolechef och utvecklingschef informerar om uppstart av 
resursskolan. 
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 § 33 Dnr FGN 2020/0683 

 
 

Resursskola, Varbergs kommun 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. godkänna hyra på 3 033 tkr/år enligt beskrivning i ärendet. 
2. nyttja 3 870 tkr av avsatta investeringsmedel i budgetpost, 

verksamhetsanpassning lokal FGN till resursskolas inventarier och 
iordningsställande av utemiljö. 

3. ovanstående beslut förutsätter förlängning av det tillfälliga 
bygglovet i byggnadsnämnden enligt beskrivning i ärendet. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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. 
 
För ett fåtal elever är det svårt att hitta långsiktiga lösningar som skapar 
rätt förutsättningar för lärande i en traditionell skolmiljö. För dessa elever 
finns möjlighet att få sin utbildning inom resursskolan. 
 
Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning för att barn och elever oavsett 
funktionsförmåga ska ha möjlighet att vara delaktiga och få goda 
möjligheter att lyckas i sitt lärande. Enligt skollagen ska utbildningen vara 
likvärdig och ta hänsyn till barns och elevers olika behov. 
 
Det finns i dagsläget en tillgänglig befintlig lokal på Björkedalsvägen 1 i 
Himle som är utformade på ett sätt som skapar goda möjligheter till 
anpassningar utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Lokalen har tre 
ingångar vilket bidrar till flexibilitet vad gäller flöde och rörelse inom 
skolan. Byggnaden är på ett plan och har välutrustad kök och tillgång till 
dusch. Vid behov finns det möjlighet för varje elev att ha ett eget rum om 12 
kvm, vilket möjliggör att eleverna kan få ett rum där lärmiljön är helt 
utformad utifrån den enskilda elevens behov. I skolans lokaler finns det 
också möjlighet till heldagsomsorg med övernattning. 
 
Byggnaden ägs av Varbergs fastighets AB och står på kommunägd mark. 
Lokalerna har idag tillfälligt bygglov till mars 2021 men en ansökan om 
förlängning till 2031-01-19 är under behandling av SBK, beslut i frågan 
kommer senast 2021-04-12 enligt skrivelse från SBK (Dnr: SBK-2021-228) 
Alla åtgärder och kostnader i detta beslutsförslag förutsätter ett positivt 
besked om förlängning av det tillfälliga bygglovet i Byggnadsnämnden. 
 
Övervägande 
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 
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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.    
 
Lokalerna på Björkedalsvägen 1 är ett före detta boende som 
Socialförvaltningen inte längre använder, ägs av Varbergs fastighets AB och 
står på kommunägd mark. Lokalerna har idag tillfälligt bygglov till mars 
2021 och kan maximalt förlängas till 2031-01-19. Lokalerna är i mycket bra 
skick då boendet i stort sett stått oanvänt sedan det byggdes. Lokalerna är 
utformade på ett sätt som skapar goda möjligheter till anpassningar utifrån 
varje elevs behov och förutsättningar. Lokalen har tre ingångar vilket bidrar 
till flexibilitet vad gäller flöde och rörelse inom skolan. Byggnaden är på ett 
plan och har välutrustad kök och tillgång till flera duschrum. Vid behov 
finns det möjlighet för varje elev att ha ett eget rum om ca 12 kvm, vilket 
möjliggör att eleverna kan få ett rum där lärmiljön är helt utformad utifrån 
den enskilda elevens behov. I lokalen finns det också möjlighet till 
heldagsomsorg med övernattning. De anpassningar som behöver göras i 
lokalen är förhållandevis små och rör framför allt ventilation, elarbeten och 
sektionering i byggnaden. 
 
Det kommer även byggas en komplementbyggnad på fastigheten som skall 
inrymma yta för fysisk aktivitet inomhus. Hyran för lokalen blir cirka 3 033 
tkr per år inklusive media, kost och städ, hyrestillägg för 
verksamhetsanpassningarna som behöver göras och kapitalkostnader på 
investeringen för inventarier och utemiljö. 
 
Fastighetens utemiljö är för närvarande en steril flack gräsyta på nästan 
4000m2. Här skall anläggas en utemiljö som inbjuder till utevistelse, fysisk 
aktivitet och trygghet. Utemiljön skall anpassas för fysisk aktivitet som 
fotboll, basket och bordtennis, men även plats för utomhusstudier som 
pergola/ uteklassrum, mindre bersåer och rum i rummet. Det skall också 
finnas platser för lek och fysisk aktivitet som inte är sportrelaterad som 
kompisgunga, odling/köksträdgård och lekkulle/pulkabacke. Det skall 
planteras häckar, träd och bersåer för att skapa en mer inbjudande utemiljö 
i ett intimare och mindre sammanhang. Investeringskostnaden för 
utemiljön beräknas till 3 020 tkr. 
 
Inventarierna till resursskolan skall både vara funktionella för 
verksamheten med hög flexibilitet för individuellt anpassade arbetsplatser 
och ge en trygg och lite hemlik miljö som skapar förutsättningar till 
anpassningar utifrån varje elevs särskilda behov. Investeringskostnaden för 
inventarier beräknas till 850 tkr. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Niklas Jarhult, förvaltare, 

Serviceförvaltningen 
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Ledningsgruppen, förskole- och 
grundskoleförvaltningen 
Annika Millegård, lokalsamordnare, 
Serviceförvaltningen 
Karl Stenman, Serviceförvaltningen 
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 § 34 Dnr FGN 2021/0029 

 
 

Yttrande över samrådshandling gällande 
detaljplan för Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 
1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre) 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. tillstyrka detaljplanen 
2. förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av 

bostäder. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i Trönningenäs, ca 7 km nordväst om Varbergs 
centrum. Detaljplanen möjliggör för ca 70 nya bostäder, främst i form av 
villabebyggelse. I den centrala delen av planområdet möjliggörs även par-
/rad- och kedjehus. Inom planområdet finns 9 befintliga bostadsfastigheter 
varav två är av äldre gårdskaraktär. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandling gällande detaljplan för Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 
1:22 och 1:23, Trönningenäs, Varbergs kommun 
 
Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka 
förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 
 
Planförslaget medger 70 nya bostäder vilket enligt Varbergs kommuns 
beräkningsmodell genererar ca 30 barn och ungdomar i åldrarna 1-18år. 
Dock ser vi att när det gäller på denna typ av bebyggelse och med denna typ 
av läget tenderar både invånar- och barnantalet att vara väsentligt högre än 
kommunens beräkningsmodell medger i 10-15 år från färdigställandet. 
 
Detaljplanen ligger inom Bläshammarskolans upptagningsområde för 
förskola och grundskola F-5 (F-6 från läsåret 21/22). Grundskoleelever i åk. 
6-9 (7-9 från läsåret 21/22) går på Trönninge skola. 
 
Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i 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 100st 2022 och vid en utblick mot 2030 är 
underskottet av platser över 150st. 

https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner/tronningenas529144115122och123tronningenasinre.4.7c123fad176b1ab87b999eac.html
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner/tronningenas529144115122och123tronningenasinre.4.7c123fad176b1ab87b999eac.html
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Barnen från detta upptagningsområde som inte får en placering i det egna 
upptagningsområdet har fått placering någon annanstans i kommunen, 
mestadels i Trönninge skolas upptagningsområde. 
 
Bläshammar skola har en befintlig kapacitet på ca 300 elever och i februari 
2021 var 289 elever inskrivna i skolan. Utifrån elevgruppernas 
sammansättning finns det redan idag utmaningar att nå skolans befintliga 
kapacitet. 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 
hela område Nordväst som genererat en rad åtgärdsval på både kort och 
längre sikt. En ny förskola för 80 barn håller på att projekteras i 
Trönningenäs och kapacitetshöjande åtgärder kommer att genomföras på 
Bläshammarskolan under sommaren 2021. Vidare planeras det för en ny 
skola i område nordväst. 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att 
det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det 
ligger i fas med utbyggnad av bostäder. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ansvarig handläggare 

Avdelningschef ekonomi och lokaler 
Plankonsult, Elisabet Wästlund  
Byggnadsnämnden 
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 § 35  
 
 

Rektors anmälan och återrapportering om 
kränkande behandling 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

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

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Rektors anmälan och återrapportering om 
kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier  
Perioden 2021-02-15 – 2021-03-22 
 
 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning 
av händelsen 

Utförd av 
personal 
eller 
barn/elev 

FGN 2021/0016-52 Ankarskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-53 Ankarskolan 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-54 Ankarskolan 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-55 Ankarskolan 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-56 Ankarskolan 9 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-57 Ankarskolan 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-58 Ankarskolan 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-58 Ankarskolan 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-60 Ankarskolan 2 Kränkande 
behandling, 
Sexuella 
trakasserier 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-61 Ankarskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-62 Ankarskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-63 Ankarskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-64 Ankarskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-26 Bläshammar 
skola 

4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 
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FGN 2021/0008-27 Bläshammar 
skola 

4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-28 Bläshammar 
skola 

4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-43 Bläshammar 
skola 

3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-44 Bläshammar 
skola 

4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-45 Bläshammar 
skola 

F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-46 Bläshammar 
skola 

F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-47 Bläshammar 
skola 

F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-48 Bläshammar 
skola 

3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-49 Bläshammar 
skola 

3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-50 Bläshammar 
skola 

3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-59 Bläshammar 
skola 

3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0021-10 Furubergsskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0021-9 Furubergsskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0021-11 Furubergsskolan 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0021-12 Furubergsskolan 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0021-17 Furubergsskolan 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0021-18 Furubergsskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0014-3 Göthriks skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0017-2 Hagaskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0017-3 Hagaskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-8 Lindbergs skola 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-9 Lindbergs skola 5 Kränkande 
behandling, 
Trakasserier 
utifrån etnisk 
tillhörighet 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-10 Lindbergs skola 9 Kränkande 
behandling, 
Trakasserier 
utifrån etnisk 
tillhörighet 

Barn/elev 
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FGN 2021/0012-11 Lindbergs skola 9 Kränkande 
behandling, 
Trakasserier 
utifrån etnisk 
tillhörighet 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-12 Lindbergs skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-13 Lindbergs skola 2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-14 Lindbergs skola 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-15 Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-16 Lindbergs skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-17 Lindbergs skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-18 Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-19 Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-10 Mariedalskolan 2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-11 Mariedalskolan 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-12 Mariedalskolan F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-13 Mariedalskolan F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-14 Mariedalskolan F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-15 Mariedalskolan F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-22 Påskbergsskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/000-23 Påskbergsskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-24 Påskbergsskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0026-11 Rolfstorps skola 2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0026-12 Rolfstorps skola 2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0027-6 Skällinge skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0027-7 Skällinge skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0027-8 Skällinge skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0027-4 Skällinge skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0027-5 Skällinge skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0023-3 Trönninge skola 2 Kränkande Barn/elev 
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behandling 
FGN 2021/0023-2 Trönninge skola 2 Kränkande 

behandling 
Barn/elev 

FGN 2021/0023-5 Trönninge skola 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0023-4 Trönninge skola 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0024-3 Vidhögeskolan  2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0024-1 Väröbackaskolan  7 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0024-2 Väröbackaskolan  3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0025-4 Väröbackaskolan  4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

 
 
 

Diarienummer Återrapportering grundskola 
FGN 2021/0008-29 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-30 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-31 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-32 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-33 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-34 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-35 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-36 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-37 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-38 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-39 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-40 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-41 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-42 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-51 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-52 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-53 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-54 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-55 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-56 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-57 Bläshammar skola  
FGN 2021/0008-58 Bläshammar skola  
FGN 2021/0021-13 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-14 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-15 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-16 Furubergsskolan 
FGN 2021/0017-4 Hagaskolan 
FGN 2021/0017-5 Hagaskolan 
FGN 2021/0009-25 Påskbergsskolan 
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FGN 2021/0009-26 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0026-6 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-7 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-8 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-9 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-10 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0025-3 Väröbackaskolan 

 
Diarienummer Återrapportering förskola 
FGN 2021/0138-1 Trönningebjärsvägens förskola 
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 § 36  
 
 

Delegeringsbeslut/meddelande 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2021-03-29 
Perioden 2021-02-15 – 2021-03-22 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-188, Beslut om skolskjuts vid val av 
annan skola och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller 
annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-127, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-134, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-135, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts vid trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet och växelvist boende, Göthriks skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-136, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-137, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-138, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts vid val av annan skola och vid växelvist boende, Rolfstorps skola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-139, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts vid val av annan skola och vid växelvist boende, Rolfstorps skola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-143, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Kung Karl skola, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-146, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Trönningeskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-148, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-150, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-152, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Ankarskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-154, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0450-7, Yttrande med anledning av 
Skolinspektionens begäran om komplettering, dnr: 2020:6181, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0466-7, Protokollsutdrag Yttrande över 
granskningshandling gällande ändring av 1963 års byggnadsplan över 
Skällinge, Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0684-3, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, Buaskolan, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0686-5, Yttrande Komplettering i ärende 
med dnr 2020:8428, Skolinspektionen i Göteborg, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-18, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-24, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-34, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade, Almers skola, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-40, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-41, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Kung Karl skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-42, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade, Hagaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-43, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade, Hagaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-44, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-46, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade, Hagaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-48, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-51, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-52, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-60, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade och växelvist boende, Bläshammar 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-63, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-64, Beslut om skolskjuts vid val av 
annan skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-65, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-66, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-68, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola och vid växelvist boende, Bläshammar skola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-69, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Kung Karl skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-70, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola och vid växelvist boende, Påskbergsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-7, Beslut (delvis avslag) om skolskjuts 
vid trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 
Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-10, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder 
eller annan särskild omständighet, Montessoriskolan, grundskolechef 
Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-3, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, 
rektor Birgitta Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Trönninge skola, rektor Elisabeth Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-5, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-6, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-7, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-8, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-9, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-10, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-14, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-3, Beslut om utökad vistelsetid på 
förskola, rektor Helene Jönsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-4, Beslut om utökad vistelsetid på 
förskola, rektor Gisela Wikner 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0047-3, Avtal om placering i grundskola och 
fritidshem i Varbergs kommun, Mariedals grundsärskola, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-3, Avtal om placering av elev på 
fritidshem i Laholms kommun, Öringe skola och montessoriförskola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-4, Avtal om placering av elev på 
grundskola i Laholms kommun, Öringe skola och montessoriförskola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-5, Avtal om placering av barn på 
grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun, Åsa Gårdsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-6, Avtal om placering av barn på 
grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun, Åsa Gårdsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-7, Avtal om placering av barn på 
fritidshem i Kungsbacka kommun, Åsa Gårdsskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0054-2, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0060-9, Redovisning av utredning med 
anledning av anmälan mot Vidhögeskolan i Varbergs kommun, dnr: SI 
2021:147, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-5, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Hagaskolan, rektor Lars Gunnar Forslund 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-4, Beslut byte av skola, 
Furubergsskolan, rektor Anna Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-5, Beslut byte av skola, 
Furubergsskolan, rektor Anna Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0074-1, Beslut byte av skola, Buaskolan, 
rektor Sofia Andersson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0073-1, Beslut byte av skola, Bläshammar 
skola, rektor Elin Johansson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0073-2, Beslut byte av skola, Bläshammar 
skola, rektor Elin Johansson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0075-1, Beslut byte av skola , Håstensskolan, 
rektor Andreas Gustafsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0075-4, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Håstensskolan, rektor Örjan Johansson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-7, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, 
rektor Anna Lena Apelqvist 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0107-2, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, Påskbergsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0117-3, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju, Ankarskolan, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0119-2, Yttrande över remiss Algustorp 2:3, tf 
förvaltningschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0123, Avtal Skola 24 (leveransavtal), 
utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0146-2, Personuppgiftsbiträdesavtal 
www.samverka.nu, Learn-IT Umeå, utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0146-3, Avtal www.samverka.nu, Learn-IT 
Umeå, utvecklingschef Maria Wirén 

http://www.samverka.nu/
http://www.samverka.nu/
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Ordförandebeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0124-1, Beslut gällande fortsatt delvis fjärr- 
och/eller distansundervisning perioden 2021-03-01 till 2021-03-12, 
ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0136-1, Kapacitetshöjande åtgärder 
Bläshammar skola, ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0137-1, Kapacitetshöjande åtgärder 
Rolfstorps skola, ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0142-1, Beslut gällande fortsatt delvis fjärr- 
och/eller distansundervisning perioden 2021-03-15 till 2021-04-01, 
ordförande Hanna Netterberg 

Meddelanden 
FGN 2020/0168-9, Beslut för grundskola efter tillsyn i Ankarskolan 4-9, 
Skolinspektionen förelägger Varbergs kommun att vidta åtgärder för att 
avhjälpa påtalade brister, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2020/0223-5, Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, Förstudierapport 
– Förskola Trönningenäs, Kommunstyrelsen beslutar godkänna 
förstudierapport för byggnation av förskola för 80 barn i Trönningenäs, 
fastighet Trönningenäs 5:75, Objekt 32355, Kommunstyrelsen 

FGN 2020/0225-7, Uppföljningsbeslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning vid Bosgårdsskolan, Skolinspektionen avslutar 
granskningen, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2020/0408-6, Uppföljning av beslut gällande Lindbergs skola F-9, 
Skolinspektionen avslutar uppföljning av ärendet, Skolinspektionen i 
Göteborg 

FGN 2020/0421-7, Uppföljning av beslut gällande Ankarskolan 4-9, 
Skolinspektionen avslutar uppföljning av ärendet, Skolinspektionen i 
Göteborg 

FGN 2020/0463-6, Beslut i ärende om skolskjuts; fråga om 
prövningstillstånd, Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, 
Kammarrätten i Göteborg 

FGN 2020/0597-3, Beslut med anledning av anmälan avseende 
Ankarskolan 4-9, Skolinspektionen förelägger Varberg att vidta åtgärder så 
att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2020/0690-7, Beslut med anledning av anmälan mot Håstensskolan, 
Skolinspektionen förelägger Varbergs kommun att vidta åtgärder så att 
elevens rätt till utbildning och rätt till särskilt stöd tillgodoses, 
Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0031-7, Uppföljning av beslut om att lämna anmälan till 
Varbergs kommuns klagomålshantering, Skolinspektionen avslutar 
ärendet, Skolinspektionen i Göteborg 
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FGN 2021/0100-10, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Förstudierapport 
– Byggnation av aktivitetspark för skate, Kommunstyrelsen beslutar 
godkänna förstudierapport för byggnation av aktivitetspark för skate vid 
Varbergs idrottshall, Fastighet Freden 1, objekt 34 041, Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0121-7, Beslut Statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2021, Skolverket 

FGN 2021/0121-8, Beslut Statsbidrag Personalförstärkning inom 
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2019, 
Skolverket beslutar att Varbergs kommun ska återbetala 55250 kronor, 
Skolverket 

FGN 2021/0128-4, Överklagan av beslut om skolskjuts vid 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 
Ankarskolan, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0132-1, Uppföljning efter granskning av resursfördelning till 
grundskola, Revisionen Varbergs kommun 

FGN 2021/0450-9, Beslut med anledning av anmälan mot Hagaskolan,  
Skolinspektionen förelägger Varbergs kommun att vidta åtgärder så att 
elevens rätt till stöd och särskilt stöd tillgodoses, Skolinspektionen i 
Göteborg 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2021-02-17 - extrainsatt 
(publicerat i nämndens samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2021-02-17  (publicerat i 
nämndens samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-03-10 (publicerat i 
nämndens samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-03-17 (publicerat i 
nämndens samverkansrum) 
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 § 37  
 
 

Ordförande/förvaltningschef informerar 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Nuläge Covid-19 
Förvaltningschef informerar om nuläget kring Covid-19 och hur 
verksamheten påverkas. Vidare informerar förvaltningschef om Håll 
Halland helt samt om hur förvaltningen arbetar med kommunikation 
kopplat till Covid-19.. 
 
Ordförande informerar om att Beslut gällande fortsatt delvis fjärr- 
och/eller distansundervisning perioden 2021-03-15 till 2021-04-01 har 
fattats. Förvaltningschef klargör att ett förlängt beslut kommer att fattas för 
vecka 15. 
 
Moduletablering Rolfstorp och Bläshammar  
Förvaltningschef informerar om processen och nuläget för moduletablering 
på Rolfstorp och Bläshammar skolor.  
 
Process Väröbacka förskola 
Förvaltningschef informerar om processen framåt gällande tomt till 
förskola i Väröbacka. 
 
Tidplan för arbetet med strategisk plan för kompetensförsörjning 
Förvaltningschef informerar att ett arbeta har påbörjats med att ta fram 
Strategisk plan för kompetensförsörjning. 
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 § 38  
 
 

Övriga frågor 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Elever som fortsätter till gymnasiet  
Linda Berggren (S) ställde på förskole- och grundskolenämnd 1 mars fråga 
om utvecklingen gällande andelen elever som inte skrivs in på gymnasiet 
hösten efter de avslutat årskurs 9.  
 
Utvecklingschef svarar att förvaltningen arbetar med insatser för att öka 
andel elever som skrivs in på gymnasiet hösten efter de avslutat årskurs 9. 
 
Barn i behov av särskilt stöd  
Cecilia Rönn (L) ställde på förskole- och grundskolenämnd 1 mars fråga om 
hur arbetet med barn och unga som är i behov av särskilt stöd ser ut.  
 
Utvecklingschef informerar hur verksamheten arbetar med barn och unga 
som är i behov av särskilt stöd och beskriver att skolorna ska anpassa den 
pedagogiska verksamheten utifrån elevernas behov. 
 
Skadegörelse Väröbackaskola 
Robert Hult (S) ställer fråga om skadegörelsen på fotbollsplanen vid 
Väröbackaskolan och undrar om det finns några åtgärder planerade 
(exempelvis uppsättande av bommar). 
 
Grundskolechef informerar att rektor samarbetar med serviceförvaltningen 
och diskussion in inhängning av ytan pågår. 
 
Kontaktuppgifter på webbsidan 
Gerhard Eriksson (V) ställer fråga om att kommunen inte publicerar 
kontaktuppgifter till rektorerna på webbsidan. 
 
Förvaltningschef informerar att förvaltningen kommer att titta på hur detta 
område kan utvecklas. 
 
Elevers tillgång till skolsköterskor 
Nina Wikstrand Petersson (C) ställer fråga om hur stor andel av sin 
arbetstid skolsköterskorna genomför vaccinationer och hur detta påverkar 
elevernas tillgång till skolsköterskorna. 
 
Grundskolechef informerar att ett team av skolsköterskorna hjälper till i 
arbetet med vaccination och beskriver hur detta påverkar verksamheten. 
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