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Plats och tid Förskole- och grundskoleförvaltningen, Stadshus C, lokal 3227, klockan 
08.30-15.05, ajournering för lunch 12.10-13.00 

Beslutande Hanna Netterberg (M) 
Linda Berggren (S) 
Håkan Olsson (M), 08.30-13.25, §§ 
39-45 
Hannah Björnerhag (M) 
Marie Bengtsson (C) 
Nina Wikstrand Petersson (C) 
Cecilia Rönn (L), 09.30-15.05, §§ 40–
52 
Ann-Kristin Herdell (KD) 
Mattias Svensson (S) 
Suada Avdic (S) 
Carlos Paredes (S) 
Robert Hult (S) 
Anna Bengtsson (M) 
Viktor Hermansson (L), 08.30-09.30, 
§ 39 
Göran Barkevall (C), 13.25-15.05, §§ 
46-52 
 

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Gerhard Eriksson (V) 
Victor Hermansson (L), 09.30-15.05 
§§ 40-52 
Göran Barkevall (C), 08.30-13.25, §§ 
39-45 
 

 

Övriga deltagare Carina Uvenfeldt, förvaltningschef 
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare 
Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola 
Johan Berntsson, grundskolechef 
Maria Wirén, utvecklingschef 
Lars Karlsson, administrativ chef 
Charlotta Sandahl Edemyr, avdelningschef ekonomi och lokaler 
Marielle Neander, förvaltningsjurist, §§ 43–44 och 51 
Julia von Platen, verksamhetsutvecklare, §§40–41 
Cornelia Gustafsson, utredare, §46 
Andreas Gustafsson, personalrepresentant 
Ulrika Nittfors, personalrepresentant 
Elina Burger, personalrepresentant 
 

Utses att justera Mattias Svensson (S) 
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Justeringens plats 
och tid 

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, 2021-04-29 

Sekreterare Line Isaksson Eriksoo Paragraf 39-52 

Ordförande Hanna Netterberg  

Justerande Mattias Svensson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 39  
 
 

Tema Inför budget 2022 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Utvecklingschef och avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om 
processen inför budget 2022. 
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 § 40  
 
 

Tema Barnkonventionen 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Utvecklingschef och verksamhetsutvecklare informerar och håller i tema 
om Barnkonventionen. 
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 § 41 Dnr FGN 2021/0152 

 
 

Genomförande av Barnkonventionen 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. förskole- och grundskolenämnden systematiserar och förstärker 
arbetet med Barnkonventionen 

2. ge förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
långsiktig handlingsplan för genomförandet 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att det ställs 
högre krav på kommunerna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att 
rättigheterna omsätts i praktiken.  
 
Barnkonventionen som lag innebär att arbetet med att säkra barnets 
rättigheter i praktiken stärks ytterligare. Det ställer högre krav på 
kommuner och regioner att systematisera, organisera och förstärka 
pågående arbete och processer kring barns rättigheter. För att vi ska kunna 
leva upp till de krav som ställs utifrån barnkonventionen är de 
grundläggande förutsättningarna en avgörande del. Styrdokument och 
beslut som tydligt anger att vi ska jobba aktivt med ett genomförande av 
Barnkonventionen sätter grunden för arbetet och är en grundläggande 
förutsättning för den kommande arbetet. Det är viktigt att styrningen 
rinner ner i hela organisationen för att alla processer ska bli 
rättighetsbaserade.  
 
För att barnkonventionen ska kunna genomföras och varje barn få sina 
rättigheter tillgodosedda, behöver alla med ansvar för barnkonventionen ha 
kunskap om rättigheterna i konventionen. Det behöver också finnas en 
förmåga att tillämpa rättigheterna i praktiken.  
 
Beslutsunderlag 
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
 
Övervägande 
Förvaltningens bedömning är att arbetet med att genomföra 
Barnkonventionen behöver grundas på ett beslut av nämnden som tydligt 
visar riktningen för ett aktivt arbete med Barnkonventionen. Det tydliggör 
att varje del i organisationen behöver ta in barnrättsfrågorna i sina system, 
till exempel i verksamhetsplaneringen, budgetarbetet och uppföljningen. 
Det är även viktigt att skapa administrativa rutiner så att barnrättsfrågorna 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

är en naturlig del i kvalitetsarbete och kompetensutveckling så att 
rättigheterna sipprar ut i verksamheterna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ledningsgruppen 
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 § 42  
 
 

Information Återkoppling Nämndens ledamöter 
möter rektorer i förskolan 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Verksamhetschef förskola sammanfattar och återkopplar från dagen den 19 
april när nämndens ledamöter mötte rektorerna i förskolan. 
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 § 43  
 
 

Information Kostnader för och handläggning av 
skolskjuts 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Avdelningschef ekonomi och lokaler, grundskolechef och förvaltningsjurist 
informerar om kostnader för och handläggning av skolskjuts. 
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 § 44 Dnr FGN 2020/0186 

 
 

Nya riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
Beslut 
Förskole och grundskolenämnden beslutar  
 

1. anta Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola enligt upprättat förslag. 

2. upphäva Regler för skolskjuts Förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola, BUN 2018/0044. 

3. på lämpligt ställe i Riktlinje för skolskjuts lägga till information om 
att förvaltningens utredare använder sig av Trafikverkets 
databasverktyg som stöd för att fatta beslut i ärenden om 
trafikförhållanden. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden har tidigare återremitterat ärende 
gällande nya riktlinjer för skolskjuts till förvaltningen (2020-04-27 § 52). 
Av beslutet framgår att en översyn ska göras för att säkra likvärdigheten 
och trafiksäkerheten. Översyn ska även göras av avstånden för berättigande 
till skolskjuts genom att ta hänsyn till säkra gång- och cykelbanor för att 
möjliggöra för elever att ta sig till skolan på egen hand. Vidare framgår att 
man enkelt ska kunna ansöka om skolskjuts via e-tjänst så att alla som 
behöver skolskjuts söker om det. Slutligen ska ekonomiska konsekvenserna 
redovisas utifrån ett nytt förslag. 
 
Nuvarande styrdokument för skolskjuts är det som tidigare Barn och 
utbildningsnämnden antog under 2018, ”Regler för skolskjuts – 
Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola och Gymnasiesärskola för 
Varbergs kommun”.  
 
Förvaltningen har nu sett över kommunens bestämmelser om skolskjuts, 
med utgångspunkt i bland annat nämndens beslut om återremittering, 
gällande lagstiftning och praxis.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på nya riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola, 2020-11-18 
Regler för skolskjuts inom förskola, grundskola, grundsärskola 
och gymnasiesärskolan (dnr: BUN 2018/0044) 
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Övervägande 
Barn och deras hälsa 
Inledningsvis publicerade Världshälsoorganisationen, WHO i maj 2020, de 
internationella resultaten från studien Skolbarns hälsovanor, Health 
Behaviour in School-aged Children, för år 2017/18. Närmare 230 000 barn 
i åldrarna 11, 13 och 15 år i 45 europeiska länder och i Nordamerika har 
besvarat en enkät om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Resultatet 
visar att Sverige hamnar i botten när det gäller andelen skolbarn som är 
tillräckligt fysiskt aktiva, det vill säga rör sig minst 60 minuter om dagen. 
Bara 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna uppnår det målet, 
jämfört med genomsnittet för alla deltagande länder på 16 respektive 23 
procent. 
 
I det kommande arbetet med skolskjuts anser förvaltningen att samarbetet 
bör förbättras med övriga förvaltningar för att vid till exempel 
ombyggnationer i högre utsträckning arbeta för att det planeras säkra 
transportvägar som barn och unga kan använda till och från skolan. Detta 
arbete är viktigt för att möjliggöra för så många elever som mjöligt att 
kunna ta sig till och från skolan genom att gå eller cykla. Om barn ges 
möjlighet att själva ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt får de fysisk 
aktivitet, vilket är viktigt både för den psykiska och fysiska hälsan.  
 
Gång- och cykelvägar 
I den skolskjutsplanering som görs i dagsläget ser man till gång- och 
cykelvägar i första hand. Nuvarande regler ger även utrymme för att göra 
undantag från bestämmelsen om färdvägens längd om en elev som bor i 
tätort kan ta sig till skolan med hjälp av gång- och cykelvägar samt lokala 
vägar. Dessa elever kan därför i vissa fall förväntas ta sig något längre till 
skola eller hållplats än vad avståndsreglerna anger. Denna reglering 
kvarstår i det nya förslaget, dock tas begränsningen om att det endast gäller 
elever i tätort bort. Denna justering anses lämplig då säkra gång- och 
cykelvägar även finns utanför tätort.  
 
Avstånd mellan hem och skola/hållplats 
Av skollagen framgår att elever ska beviljas skolskjuts med hänsyn till 
färdvägens längd. Vilket avstånd som ska gälla mellan elevens hem och 
skola är upp till respektive kommun att bestämma. Vid en 
omvärldsbevakning framgår att Varberg kommuns avståndsregler ligger på 
en medelnivå sett till riket. Att utläsa är att kommuner med utbyggd 
kollektivtrafik kan ha något kortare avstånd, medan vissa kommuner har 
samma uppdelning av årskurser men med avstånden 3, 4 och 5 km. Jämfört 
med kommunerna i Halland har Varbergs kommun något kortare avstånd 
för vissa årskurser jämfört med Falkenbergs kommun och Kungsbacka 
kommun.  
 

Halmstads kommun 
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   Hylte kommun 
Varbergs kommun  Laholm kommun 
2 km för elever i årskurs F–3 2 km för elever i årskurs F-3 
3 km för elever i årskurs 4–6 3 km för elever i årskurs 4–6 
4 km för elever i årskurs 7–9 4 km för elever i årskurs 7–9 
 
 
Falkenbergs kommun  Kungsbacka kommun 
2 km för elever i årskurs F–2 2 km för elever i årskurs F–3 
3 km för elever i årskurs 3–5 3 km för elever i årskurs 4–5 
4 km för elever i årskurs 6–9 4 km för elever i årskurs 6–9 
 
Den bedömning som förvaltningen gör är att det inte är lämpligt att minska de 
avståndskrav som finns i dagsläget. Detta bland annat sett till att det skulle 
innebära en kostnadsökning men framförallt att det skulle kunna innebära att 
färre elever skulle ta sig till skolan genom att gå eller cykla till och från skolan. 
Nuvarande avståndskrav bedöms inte vara olämpliga sett till aktuella 
årskurser.  
 
I dialog med Hallandstrafiken framkommer att en justering i likhet med 
Falkenbergs kommun skulle för nuvarande läsår innebära att ytterligare 80 
elever i åk 3 och åk 6 inte skulle beviljas skolskjuts utifrån avståndskraven. 
Viktigt att ha i åtanke är att några av dessa elever kanske fortsatt skulle vara 
beviljade skolskjuts utifrån exempelvis trafikfarlighet. Vid en förfrågan till 
Hallandstrafiken om hur dessa justeringar skulle påverka kostnaden svarar de 
att denna justering inte skulle spara in någon större summa pengar. Detta då 
dessa 80 elever är utspridda över alla skolor i kommunen. De bussar som kör 
dessa 80 elever idag, skulle med största sannolikhet behöva köra likadant 
nästa läsår. 
 
Då kommunen står inför en översyn av skolorganisationen är förvaltningens 
bedömning att denna bör vara klar innan man gör en fördjupad översyn av 
avståndsreglerna. Detta för att kunna säkerställa vilken påverkan det får för 
elever i den nya skolorganisationen och att bedömningen görs utifrån 
långsiktiga förutsättningar.  
 
Vidare är det viktigt att ha i åtanke att individuella undantag fortsatt kan göras 
från bestämmelsen om färdvägens längd om en elev kan ta sig till skolan med 
hjälp av gång- och cykelvägar samt lokala vägar. Mer om detta finns under 
avsnittet Gång- och cykelvägar s. 2.  
 
Avgift för misskötsel gällande avbokning av skoltaxi 
Kommunen har återkommande problem med att vårdnadshavare missköter 
avbokningar för planerade resor med skoltaxi. När en resa inte avbokas och 
taxibilen är på plats faktureras kommunen för detta, så kallade bomkörningar. 
För 2020 var denna kostnad cirka 140 000 kr.  
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Bedömningen som görs utifrån lagstiftning och praxis att det är möjligt att 
debitera vårdnadshavare en avbeställningsavgift när denne missköter att 
avboka planerad skoltaxi. Förslaget är att denna avgift ska uppgå till 100 kr 
per planerad resa där avbokning inte skett i tid eller inte skett alls. Debitering 
ska göras av förskole- och grundskoleförvaltningen. 
 
När en elev har planerad skolskjuts med skoltaxi lämnar Hallandstrafiken i 
nuläget tydliga instruktioner till berörd vårdnadshavare om hur och när 
skolskjutsen ska avbokas. Om det tas beslut om avbeställningsavgift kommer 
även information om avgiften att tydliggöras i Hallandstrafikens instruktioner.  
 
Övriga justeringar 
I det nya förslaget har gymnasiesärskolan tagits bort. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har tagit fram ett eget dokument rörande 
gymnasiesärskolan (UAN 2019/0093).  
 
För skolskjuts på grund av funktionsnedsättning har det gjorts ett 
förtydligande om att det först ska göras en bedömning om 
funktionsnedsättningen påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. Om 
det finns grund att bevilja skolskjuts ska eleven i första hand hänvisas till 
upphandlad skolskjuts alternativt linjetrafik. Skoltaxi bör endast användas i de 
fall det är utrett att eleven inte klarar av att åka skolbuss eller linjetrafik.  
 
Gällande skolskjuts vid växelvis boende görs förtydligande om att 
vårdnadshavare inte kan byta veckor och dagar mellan varandra. Skolskjuts 
vid växelvis boende avser ofta långa sträckor med skoltaxi, vilket innebär stora 
kostnader. Det är därför viktigt att skolskjutsplaneringen kan göras i god tid 
utifrån bestämda dagar och veckor utan att de ändras. 
 
Det har gjorts ett tillägg om att vid yttre omständigheter som kommunen inte 
råder över kan skolskjuts inte garanteras. Vårdnadshavare kan i dessa 
situationer heller inte beviljas ekonomisk ersättning.  
 
I förslaget har vårdnadshavarens ansvar i samband med skolskjuts 
exemplifierats ytterligare, bland annat lyfts vikten av att vårdnadshavare 
stödjer och hjälper eleven att klara vägen på ett så tryggt och säkert sätt som 
möjligt. 
 
E-tjänsten 
I dagsläget har Varberg direkt lanserat en enklare e-tjänst som gör det 
möjligt för vårdnadshavare att ansöka om skolskjuts digitalt. Varberg direkt 
arbetar samtidigt med att implementera ett nytt handläggningssystem för 
skolskjuts som heter Sokigo. Tanken är att e-tjänsten och Sokigo ska 
samspela och sammankopplas. Handläggningssystemet är tänkt att till viss 
del automatisera beslutsfattandeprocessen samt underlätta 
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handläggningen. Sokigo är vidare en förutsättning för ett 
ansökningsförfarande där alla ska ansöka om skolskjuts oavsett avstånd 
mellan hem och skola. Förvaltningen har vidare haft en dialog med Varberg 
direkt och Hallandstrafiken om möjligheten att alla vårdnadshavare ska 
ansöka om skolskjuts oavsett avstånd. Hallandstrafiken meddelade att detta 
är ett ansökningsförfarande som införs i Kungsbacka och att de kommer få 
erfarenheter från detta arbete. I dialog med Varberg direkt och 
Hallandstrafiken framkom att en realistisk tidpunkt att få igång ett 
ansökningsförfarande där alla ska ansöka om skolskjuts är inför skolstarten 
hösten 2022. I arbetet är det bl.a. viktigt att upptagningsområden är 
markerade på ett korrekt sätt i GIS-kartan och att ansökningar görs i god 
tid så att Hallandstrafiken får underlag att planera skolskjutsen.  
 
Sammanfattning 
Den översyn som gjorts och de förslag på justeringar som lämnats medför i 
första hand ett förtydligande av de bestämmelser som redan finns idag. Det 
som dock kan påverka vårdnadshavare är förslaget om att debitera en 
avbeställningsavgift om vårdnadshavare missköter att avboka planerad 
skoltaxi.   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varberg direkt 

Hallandstrafiken 
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 § 45  
 
 

Information Månadsrapport mars 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomisk 
månadsrapport mars. 
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 § 46 Dnr FGN 2021/0113 

 
 

Svar på remiss utveckla tjänster, Varberg Direkt 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. godkänna förvaltningens överväganden och översända till 
servicenämnden som nämndens remissvar i ärendet. 

2. förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka arbetsuppgifter inom 
hela nämndens organisation som kan övergå till Varberg Direkt 

3. återrapportering av utredning sker innan Underlag till Budget 2022 
och långtidsplan presenteras. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden har tillsammans med övriga nämnder i 
kommunen mottagit servicenämndens remiss på förslag till uppdrag och 
tjänster som helt eller delvis kan överföras från förvaltningarna till Varberg 
direkt.  
 
I Varberg direkts uppdrag ingår dels att utveckla tjänster som de redan 
utför och dels att se vilka tjänster som kan bli effektivare och ge bättre 
service om de utförs av Varberg direkt. Varberg direkt har i rapporten 
Utveckla tjänster, Varberg direkt beskrivit förslagen till förändrade och 
nya uppdrag som Varberg direkt kan erbjuda förvaltningarna. Förslaget 
innehåller uppdrag av tre kategorier, uppdrag där processen bedöms kunna 
överföras i sin helhet, uppdrag där delar av processen kan överföras samt 
uppdrag som rör besök eller är en komplettering av befintliga uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Utveckla tjänster, Varberg direkt 
 
Övervägande 
Varberg direkt är en resurs och en naturlig samarbetspartner i arbetet med 
att utveckla tjänster och processer för att ge en effektivare och bättre 
service. Förskole- och grundskoleförvaltningen har sedan Varberg direkts 
start överlämnat processer/delprocesser och tjänster inom följande 
områden.  
 

- Handläggning av skolskjuts 
Varberg direkt ansvarar för att handlägga skolskjutsärenden och 
upprättar förslag till beslut. Beslut om skolskjuts fattas sedan av 
grundskolechef på delegation av nämnd.  
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- Val/byte av skola  
Varberg direkt administrerar vårdnadshavares ansökan om val samt 
byte av skola. Beslut om placering fattas av rektor för respektive 
skola.  

- Ansökan om plats till förskola/fritidshem.  
Varberg direkt administrerar ansökan om förskole- och 
fritidshemsplatser samt ansökan om byte samt uppsägning av plats 
på förskola och fritidshem.  

 
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.  
   
Förslag på nya och utökade tjänster   
Utifrån de förslag som tagits fram av serviceförvaltningen gällande nya och 
utökade tjänster och uppdrag är den som berör förskole- och 
grundskoleförvaltningen följande:  
 

- Webbredaktör www.varberg.se på Varberg direkt 
Varberg direkt använder varberg.se som ”uppslagsverk” för att delge 
information och stötta allmänheten att hitta rätt information om 
kommunens processer. Personalen får underhand information om 
förändringar och upptäcker om information saknas. För att 
effektivisera uppdateringar behövs rättigheter som redaktör. Dialog 
med förvaltningarna om vilka processer som kan överlämnas behövs. 
Kommunikationsavdelningen beslutar om redaktörsrättigheter. 

 
Bedömningen är att det är positivt med fortsatt dialog för att undersöka om 
det finns processer där hanteringen och uppdateringen av information på 
varberg.se kan bli mer effektiv om den överfördes till Varberg direkt.  
 
Bedömningen är vidare att det är positivt med en fortsatt dialog med 
Varberg direkt framöver för att identifiera fler processer och tjänster som 
skulle vara lämpliga att överföra till Varberg direkt från förvaltningen. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Servicenämnden  
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 § 47 Dnr FGN 2021/0071 

 
 

Yttrande gällande landsbygdsstrategi för 
Varbergs kommun 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. tillstyrka förslag gällande landsbygdsstrategi för Varbergs kommun 
samt att överväganden i yttrandet beaktas 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ta fram en ny Landsbygdsstrategi 
för Varbergs kommun i syfte att ge landsbygdsfrågorna en riktning. 
Landsbygdsstrategin utgör underlag för kommunens prioriteringar kring 
kommersiell service och blir tillsammans med översiktsplan, fördjupade 
översiktsplaner och ortsutvecklingsstrategier ett underlag för det regionala 
serviceprogrammet. 
 
I landsbygdsstrategin har strategiska utvecklingsområden och insatser för 
landsbygdsutveckling i Varbergs kommun prioriterats. De fem 
utvecklingsområden med insatser där kommunen tillsammans med andra 
aktörer över tid kan utveckla landsbygden är att: 

• Skapa attraktiva livsmiljöer för fler 
• Främja hållbar mobilitet 
• Välfungerande service och välfärd 
• Stärka det lokala näringslivet 
• Stödja lokalt engagemang och främja dialog 

 
Ansvaret för att ta fram landsbygdsstrategin finns hos kommunstyrelsen i 
verksamhetsdialog med övriga nämnder och bolag. Landsbygdsstrategin 
kommer att följas upp vid varje ny mandatperiod. Arbetet med att utveckla 
den kommunala verksamheten utifrån strategierna bedrivs kontinuerligt 
med ett framtidsperspektiv som siktar mot år 2030. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända förslag till ny 
Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun på samrådsremiss till samtliga 
nämnder och bolag för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun 
 
Övervägande 
Förskole- och grundskolenämnden ser positivt på att kommunen arbetar 
med att skapa en landsbygdstrategi och välkomnar möjligheten att lämna 
sitt yttrande. 
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Sammantaget bör det övervägas om förskole- och grundskolenämndens 
lagstadgade utbildningar och verksamhet kan utgöra en tydligare del i 
Varbergs kommuns landsbygdsstrategi. 
 
Skapa attraktiva livsmiljöer för fler 
I landsbygdspropositionen En sammanhållen politik för Sveriges 
landsbygder – för ett Sverige som håller ihop finns i det övergripande 
målet1 ett delmål om attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder. I 
attraktiva livsmiljöer lyfts bland annat välfärdstjänster fram som ett viktigt 
område.  
 
I avsnittet som handlar om att skapa attraktiva livsmiljöer för fler i 
landsbygdsstrategin för Varbergs kommun beskrivs attraktiva livsmiljöer 
utifrån perspektiven bostadsbyggande, vattenförsörjning samt de 
gemensamma samlingsplatsernas betydelse för attraktiviteten. Här saknas 
däremot välfärdstjänsterna som förskole- och grundskolenämndens 
lagstadgade utbildningar utgör. Strategier och insatser gällande attraktiva 
livsmiljöer för fler kan med stöd i exempelvis landsbygdspropositionen 
inkludera tillgången till välfärdstjänster så som förskola och grundskola. 
 
I takt med utbyggnader i kommunen är det generellt sett viktigt att 
planeringen innehåller tillhandahållande av förskole- och 
grundskoleplatser samt att infrastrukturen i form av säkra gång- och 
cykelvägar tillgodoses till förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 
 
Välfungerande service och välfärd 
I avsnittet om välfungerande service och välfärd och dess bilaga finns 
beskrivningar av tillgång till offentlig och kommersiell service. Vad gäller 
den offentliga servicen framgår vikten av närhet samt att det i 
serviceorterna bör finnas både skola och förskola. 
 
Varberg växer i en historiskt hög takt och det finns en varierande kapacitet 
gällande förskole- och grundskoleplatser i serviceorterna och i den övriga 
landsbygden i Varberg. I landsbygdsstrategins avsnitt gällande 
välfungerande service och välfärd finns behov av en tydligare bild av 
tillgången till offentlig service och välfärd i växande Varberg, både idag och 
i framtiden. 
 
Utmaningar 
Vad gäller förskole- och grundskolenämndens verksamheter finns det 
utmaningar som är kopplade till både attraktiva livsmiljöer för fler och 
välfungerande service och välfärd. I kommunens översiktsplan framgår 

 
1 Livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete boende 
och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet 
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exempelvis att ”Utökat bostadsbyggande medför kostnader för utbyggnad 
och drift av förskolor, skolor och äldreboenden”. Det växande Varberg står 
inför betydande investeringar när plats ska beredas för fler barn i förskolan 
och fler elever i grundskolan. Utbyggnad av bostäder i kommunens alla 
enskilda delar måste ske i takt med säkerställandet en välfungerande 
service och välfärd för att utgöra en attraktiv livsmiljö för fler. 
 
I avsnittet om utmaningar identifieras ”ett antal utmaningar, som kan 
påverka kommunens leverans på olika sätt”. Växande Varberg står inför 
utmaningar kopplade till både attraktiva livsmiljöer för fler samt den 
utbyggnad av välfärdstjänster som bostadsbyggandet kommer att kräva. 
 
Vikt av tydliga roller och ansvar i det fortsatta arbetet med strategi och 
insatser 
I den föreslagna landsbygdsstrategin beskrivs utvecklingsområden och 
insatser för att ge landsbygdsfrågorna en riktning. Det beskrivs att 
”Kommunens verksamheter har ett gemensamt ansvar att förhålla sig till 
strategin” samt att ”en handlingsplan som beskriver det praktiska 
genomförandet kommer att tas fram”. I kommande genomförandeplaner är 
det viktigt att roller och ansvarsfördelning tydliggörs i de fall där 
förvaltningar och bolag är tänkta att bli involverade eller på annat sätt kan 
komma att påverkas av det fortsatta arbetet med de insatser som beskrivs i 
den föreslagna landsbygdsstrategin. I den nuvarande versionen av strategin 
framgår inte detta på ett tydligt sätt. 
 
Övriga förtydliganden 
Förskole- och grundskolenämndens ansvarsområde omfattar skolformerna 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800). 
 
Texten i landsbygdsstrategin bör korrigeras i de fall där ”barnomsorg” 
benämns och ersättas av den korrekta benämningen för skolformen 
förskola. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Näringslivs- och destinationskontoret 
Samhällsutvecklingskontoret 
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 § 48 Dnr FGN 2020/0707 

 
 

Yttrande över Framtidens Sibbarp - förslag till 
ortsutvecklingsstrategi 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. tillstyrka förslag till ortutvecklingsstrategi för Sibbarp samt att 
överväganden i yttrandet beaktas 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Sibbarp ska utgöra ett 
planeringsunderlag vid utveckling av kommunens mindre orter och är en 
utvecklingsprocess för att ta vara på lokala initiativ som bidrar till en positiv 
utveckling på orten och därmed i kommunen som helhet. 
 
Strategin berör övergripande mark- och vattenanvändningsfrågor som 
exempelvis förslag på inriktningar och utredningsområden för bostäder och 
andra typer av utvecklingsfrågor kan vara viktiga för orten. 
Ortutvecklingsstrategin är ett kunskapsunderlag som är framtaget av en 
arbetsgrupp bestående politiker, tjänstemän och representanter från 
bygden och är inte reglerad i plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Framtidens Sibbarp – Förslag till ortsutvecklingsstrategi 
 
Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på förslaget till 
ortutvecklingsstrategi för Sibbarp i Varbergs kommun. 
 
Ortsutvecklingsstrategins innehåll påverkar förskole- och 
grundskolenämndens verksamheter. De i ortutvecklingsstrategin beskrivna 
inriktningarna för utbyggnad av bostäder skulle betyda en växande 
befolkning i Sibbarp vilket sannolikt genererar fler barn och elever i 
förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 
 
I Sibbarp finns Sibbarps förskola med 35 inskrivna barn i januari år 2021 
och Sibbarps skola årskurs F-5 med 47 elever i januari år 2021. 
 
Förskole- och grundskolenämnden har beslutat att utöka Sibbarps skola till 
årskurs F-6 i samband med förändringar i skolorganisationen. 
Förändringen genomförs från läsåret 2022/23. 
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Förskoleplatser 
I Sibbarps förskola finns totalt 34 förskoleplatser fördelat på två 
avdelningar. Antalet barn i förskoleålder (invånare 1-5 år) i Sibbarp med 
omland2 och Dagsås3 kommer enligt kommunens befolkningsprognos för år 
2020 att variera mellan ca 40 och 50 barn de kommande 15 åren med ca 50 
barn vid periodens slut. En konsekvens av en, enligt 
ortutvecklingsstrategin, potentiellt ökad inflyttning i Sibbarp skulle betyda 
en ökad diskrepans mellan antalet förskoleplatser på Sibbarps förskola och 
antalet barn i förskoleålder i området. Närmaste förskola i Varbergs 
kommunala regi ligger ca 10 km bort i serviceorten Tvååker. 
 
Grundskoleplatser 
Sibbarp ligger i Sibbarps skolas och Bosgårdsskolans upptagningsområden. 
Nuvarande läsår går eleverna i upptagningsområdet för Sibbarp med 
omland och Dagsås i Sibbarps skola i årskurs F-5 och på Bosgårdsskolan i 
årskurs 6-9. Från läsåret 2022/23 kommer eleverna i Sibbarps 
upptagningsområde att gå i årskurs F-6 på Sibbarps skola och årskurs 7-9 
på Bosgårdsskolan. 
 
Antalet elever i grundskoleålder (invånare 6-15 år) kommer enligt 
kommunens befolkningsprognos för år 2020 att variera mellan ca 87 och 
100 elever de kommande 15 åren där antalet elever i lågstadieålder varierar 
mellan ca 35 och 45 elever, i mellanstadieålder varierar mellan ca 25 och 32 
elever och i högstadieålder varierar mellan 24 och 31 elever. 
 
Sibbarps skola har en maximal kapacitet om 90 elever och skolan har fem 
klassrum vilket innebär att undervisningen är åldersblandad. På 10-15 års 
sikt kommer skolan enligt elevunderlaget i befolkningsprognosen att ha ca 
20-25 grundskoleplatser tillgodo om alla elever i upptagningsområdet 
väljer att gå på Sibbarps skola. Läsåret 2020/21 har ca tre av fyra elever i 
upptagningsområdet valt att gå på Sibbarps skola. 
Bosgårdsskolan ligger i serviceorten Tvååker. Bosgårdsskolan har en 
begränsad kapacitet idag och framöver på grund av den växande 
befolkningen i Tvååker. 
 
Samverkan förskola och fritidshem 
I ortsutvecklingsstrategin beskrivs åtgärden ”Främja samverkan mellan 
förskola och fritids för effektivt nyttjande av resurserna runt skola och 
förskola”. För att övergång mellan förskola och grundskola ska bli så bra 
som möjligt är samarbetet mellan förskola, grundskola och fritidshem 
avgörande, vilket också är reglerat genom nationella styrdokument.  
 

 
2 NYKO4: 1001, 1002 och 1003 
3 NYKO4: 0900 
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Under ett par år lokaliserades en barngrupp med de äldsta barnen från 
Sibbarps förskola på Sibbarps skola. Ett väl fungerande samarbete mellan 
utbildningsformerna innebär inte nödvändigtvis att en lokalisering av 
förskolebarn i skolans lokaler är väl fungerande. Lokaliseringen av 
förskolebarnen vid grundskolan avslutades våren 2020 och var inte 
ändamålsenlig då den innebar svårigheter att genomföra utbildningen 
utifrån de kvalitetskrav som förskolans läroplan ställer på verksamheten. 
Inte heller är innemiljö eller utemiljö i skolan tillräckligt anpassad för 
förskolebarn. Konsekvenserna för verksamheten var även kopplade till 
bemanningen i Sibbarps förskola och det visade sig innebära försämrad 
kvalitet för både de yngre och äldre barnen på förskolan. Liknande 
lokaliseringslösningar har skett vid andra förskolor och skolor i Varberg och 
även dessa försök har medfört liknande erfarenheter utifrån förskolans 
perspektiv. 
 
Den föreslagna åtgärdens ambition om att nyttja resurser effektivt är 
positiv men den påverkar det nationella utbildningsuppdraget om hur 
utbildningen i förskola, fritidshem och skola ska bedrivas. Förskole- och 
grundskolenämnden, förvaltning, rektorer och personal inom förskola, 
fritidshem och skola arbetar kontinuerligt med att skapa en effektfull 
organisation där effektivt resursutnyttjande fungerar väl tillsammans med 
det nationella utbildningsuppdraget. Arbetet kräver många och komplexa 
vägval.  
 
Övrigt 
I takt med utbyggnader i kommunen är det generellt sett viktigt att 
infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar tillgodoses till 
förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Samhällsutvecklingskontoret 
Näringslivs- och destinationskontoret 
 

 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämnden 2021-04-26 23 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 49   
 
 

Rektors anmälan och återrapportering om 
kränkande behandling/diskriminering/ 
trakasserier 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

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

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/ 
diskriminering/trakasserier  
Perioden 2021-03-23 – 2021-04-19 
 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av 
händelsen 

Utförd av 
personal 
eller 
barn/elev 

FGN 2021/0046-65 Ankarskolan 9 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0046-66 Ankarskolan 9 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0046-67 Ankarskolan 9 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-68 Ankarskolan 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-70 Ankarskolan 9 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0016-71 Ankarskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-62 Bläshammar 
skola 

4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-60 Bläshammar 
skola 

2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-63 Bläshammar 
skola 

3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-64 Bläshammar 
skola 

4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-65 Bläshammar 
skola 

1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0008-66 Bläshammar 
skola 

1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0017-6 Hagaskolan 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0017-7 Hagaskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0019-2 Håstensskolan 6 Kränkande Barn/elev 
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behandling 
FGN 2021/0012-20 Lindbergs skola 6 Kränkande 

behandling 
Barn/elev 

FGN 2021/0012-21 Lindbergs skola 1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-22 Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-23 Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-24 Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-25 Lindbergs skola 2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-26 Lindbergs skola 1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-27 Lindbergs skola 1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-29 Lindbergs skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 20201/0012-
28 

Lindbergs skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-30 Lindbergs skola 2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-31 Lindbergs skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-32 Lindbergs skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-33 Lindbergs skola F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0012-34 Lindbergs skola 1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-16 Mariedalskolan 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-17 Mariedalskolan F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0022-18 Mariedalskolan F-klass Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-27 Påskbergsskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-28 Påskbergsskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-29 Påskbergsskolan 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-30 Påskbergsskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-31 Påskbergsskolan 8 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-32 Påskbergsskolan 4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-33 Påskbergsskolan 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0026-18 Rolfstorps skola 1 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 
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FGN 2021/0026-17 Rolfstorps skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0027-9 Skällinge skola 3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0023-6 Trönninge skola 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0023-7 Trönninge skola 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0023-8 Trönninge skola 5 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0023-10 Trönninge skola 6 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0024-4 Vidhögeskolan  2 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0024-5 Vidhögeskolan  3 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0024-6 Vidhögeskolan  4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

FGN 2021/0024-7 Vidhögeskolan  4 Kränkande 
behandling 

Barn/elev 

 
 

Diarienummer Återrapportering grundskola 
FGN 2021/0021-19 Furubergsskolan 
FGN 2021/0026-13 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-14 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-15 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-16 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-19 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0023-11 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-12 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-13 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-14 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-15 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-16 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-17 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-18 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-19 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-20 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-21 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-22 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-23 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-24 Trönninge skola 
FGN 2021/0023-25 Trönninge skola 
FGN 2021/0024-8 Vidhögeskolan 
FGN 2021/0024-9 Vidhögeskolan 
FGN 2021/0025-6 Väröbackaskolan 
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Diarienummer Förskola Bedömning av 
händelsen 

Utförd av personal 
eller barn/elev 

FGN 2021/0163-1 Rolfstorps förskola Kränkande 
behandling 

Barn/elev 
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 § 50  
 
 

Delegeringsbeslut/meddelande 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2021-04-26 
Perioden 2021-03-23 – 2021-04-19 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0772-3, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0773-3, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-72, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Trönninge skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-74, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola och vid växelvist boende, Hagaskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-77, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade, Mariedalsskolan, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-81, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid val av annan skola än den anvisade, Vidhögeskolan, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-94, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Hagaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-96, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-102, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-104, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Kung Karl skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-107, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Påskbergsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-111, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts 
vid växelvist boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-113, Beslut om skolskjuts vid växelvist 
boende, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-119, Beslut (avslagsbeslut) om 
skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Spannarps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-15, Beslut om skolskjuts vid val av 
annan skola och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller 
annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-16, Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-18, Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 
Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-10, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Trönninge skola, rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-11, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Trönninge skola, rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-17, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-18, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-19, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-22, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-23, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-26, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-27, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-28, Beslut byte av skola, 
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-5, Beslut om utökad vistelsetid för barn 
i förskola, rektor Gisela Wikner 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-6, Interkommunal ersättning Avtal om 
placering av barn på förskola i Kungsbacka kommun, Lilla Lokets förskola, 
verksamhetschef förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-7, Interkommunal ersättning Avtal om 
placering av barn på förskola i Marks kommun, Korshögens förskola, 
verksamhetschef förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-8, Interkommunal ersättning Avtal om 
placering av barn på förskola i Marks kommun, Korshögens förskola, 
verksamhetschef förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/00048-8, Interkommunal ersättning Avtal 
om placering av elev i grundskola i Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-9, Interkommunal ersättning Avtal om 
placering av elev i grundskola i Varbergs kommun, Hagaskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-10, Interkommunal ersättning Avtal om 
placering av elev i grundskola i Varbergs kommun, Hagaskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-11, Interkommunal ersättning Avtal om 
placering av elev i grundskola i Varbergs kommun, Hagaskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0058-4, Beslut angående 
personuppgiftsincident, Personuppgiftsincidenten anmäls till 
tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), 
verksamhetschef förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-9, Beslut byte av skola, Hagaskolan, 
rektor Richard Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0064-7, Beslut byte av skola, 
Bockstensskolan, rektor Martin Enander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-5, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, 
rektor Carola Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-9, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, 
rektor Carola Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-10, Beslut byte av skola, Lindbergs 
skola, rektor Carola Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-11, Beslut byte av skola, Lindbergs 
skola, rektor Carola Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-13, Beslut byte av skola, Lindbergs 
skola, rektor Anna Ljungdahl 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-14, Beslut byte av skola, Lindbergs 
skola, rektor Anna Ljungdahl 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-6, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, 
rektor Carola Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-6, Beslut byte av skola, 
Furubergsskolan, rektor Johanna Ogell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-7, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Furubergsskolan, rektor Anna Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-9, Beslut byte av skola, 
Furubergsskolan, rektor Anna Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-10, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, 
Furubergsskolan, rektor Johanna Ogell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-11, Beslut byte av skola, 
Furubergsskolan, rektor Johanna Ogell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/00074-3, Beslut byte av skolan, Buaskolan, 
rektor Sofia Andersson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0156-2, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0167-1, Beslut byte av skola, Rolfstorps skola, 
rektor Stefan Allert 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0171-2, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0172-2, Beslut om uppskjuten skolplikt, att 
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-1, Beslut byte av skola, 
Väröbackaskolan, rektor Ylva Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-2, Beslut byte av skola, 
Väröbackaskolan, rektor Ylva Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-3, Beslut byte av skola, 
Väröbackaskolan, rektor Ylva Erixon 

Ordförandebeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0164-1, Beslut gällande fortsatt delvis fjärr- 
och/eller distansundervisning perioden 2021-04-12 till 2021-04-16, 
ordförande Hanna Netterberg 

Meddelanden 
FGN 2021/0059-9, Dom i mål om skolskjuts vid val av annan skola och 
växelvist boende, Hagaskolan (mål nr 16884-20), Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet, Förvaltningsrätten 
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FGN 2021/0100-11, Protokollsutdrag Policy för måltider, 
Kommunfullmäktige 

FGN 2021/0100-12, Protokollsutdrag Månadsrapport februari 2021, 
Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-13, Protokollsutdrag Hantering av nämndernas över- och 
underskott 2020, Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0102-8, Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat 
skolarbete utanför ordinarie undervisningstid – Huvudmän för 2021, 
Skolverket beviljar delvis ansökan, 2 999 000 kronor beviljas, Skolverket 

FGN 2021/0102-9, Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare för 2021 
(Lärarlyftet), Varbergs kommun beviljas 30 000 kr för VT 2021, Skolverket 

FGN 2021/0102-10, Beslut om statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för 2021, Varbergs kommun beviljas 224 672 kr för VT 
2021, Skolverket 

FGN 2021/0102-11, Beslut om statsbidrag för barn som vistas i landet utan 
tillstånd för 2021, Varbergs kommun beviljas 26 330 kr för VT 2021, 
Skolverket 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-03-31 (publicerat i 
nämndens samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-04-14 (publicerat i 
nämndens samverkansrum) 
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 § 51  
 
 

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.  
 
Från och med måndagen den 19 april bedrivs undervisningen genom 
närundervisning. Denna återgång föranledde att Lärarnas Riksförbund 
lämnade in en begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6 a § 
arbetsmiljölagen som förvaltningen har besvarat.  Arbetsmiljöverket 
kommer utifrån detta att genomföra en inspektion. 
 
Vidare informerar förvaltningschef att Region Halland har förtydligat 
instruktioner för hur smittspårning bland elever i grundskolan ska 
genomföras. 
 
Moduletablering Rolfstorp och Bläshammar skolor 
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om processen och nuläget 
för moduletablering på Rolfstorp och Bläshammar skolor. Som tidigast kan 
moduler finnas på plats vecka 48. Förseningarna beror på att de anbud som 
lämnades in inte uppfyller ställda tillgänglighetskrav. Parallellt med detta 
arbete undersöker kommunen hur andra lokaler kan nyttjas till 
undervisningslokaler. 
 
Resursskola 
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att det finns ett preliminärt 
bygglov för resursskolan och att mer information kommer när ett formellt 
besked om bygglov lämnats. 
 
Grundskolechef informerar att ett inriktningsbeslut gällande 
förutsättningarna för resursskolan kommer att presenteras för nämnden i 
juni. 
 
Remiss Kollektivtrafikplan 2022 
Förvaltningsjurist beskriver den remiss gällande kollektivtrafikplan 2022 
som nämnden, med kort svarstid, ombetts besvara. Remissen samt förslag 
på yttrande presenteras för nämnden och kommer att hanteras vidare 
genom ett brådskande ordförandebeslut. 
 
Sommaromsorg Förskola och fritidshem 
Grundskolechef informerar om samordningen och planeringen inför 
sommaromsorg för förskola och fritidshem. 
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Skolriksdagen 
Ordförande informerar att det har varierat hur förskole- och 
grundskolenämnden har varit representerade på Skolriksdagen. 
Ordförande informerar vidare att datum för Skolriksdagen 2021 
sammanfaller med sammanträden för nämnd och kommunstyrelsen och att 
deltagande därmed inte varit aktuellt. 
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 § 52  
 
 

Övriga frågor 
Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Uppföljning resursfördelningsmodell 
På nämnden den 29 mars ställde Mattias Svensson (S) fråga om fritidshem 
kopplat till ärende Uppföljning resursfördelningsmodell. 
 
Avdelningschef ekonomi och lokaler svarar på frågan och informerar att 
Varbergs kommun har fler barn per heltidstjänst än liknande kommuner. 
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