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Plats och tid Förskole- och grundskoleförvaltningen, Stadshus C, lokal 3227, klockan 
08.30-08.40 

Beslutande Hanna Netterberg (M) 
Linda Berggren (S) 
Håkan Olsson (M) 
Hannah Björnerhag (M) 
Marie Bengtsson (C) 
Nina Wikstrand Petersson (C) 
Cecilia Rönn (L) 
Ann-Kristin Herdell (KD) 
Mattias Svensson (S) 
Suada Avdic (S) 
Carlos Paredes (S) 
Robert Hult (S) 
Anna Bengtsson (M) 
 

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Gerhard Eriksson (V) 
Göran Barkevall (C) 
 

 

Övriga deltagare Carina Uvenfeldt, förvaltningschef 
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare 
Johan Berntsson, grundskolechef 
Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola 
Charlotta Sandahl Edemyr, avdelningschef ekonomi och lokaler 
Lars Karlsson, administrativ chef 
Elina Burger, personalrepresentant 
Ulrika Nittfors, personalrepresentant 

Utses att justera Carlos Paredes (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Digital signering 

Sekreterare Line Isaksson Eriksoo Paragraf 53 

Ordförande Hanna Netterberg  

Justerande Carlos Paredes   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 
 § 53 Dnr FGN 2021/0202 

 
 

Förslag på namn för resursskola - 
Björkedalsskolan 
Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 

1. anta namnet Björkedalsskolan för den nyetablerade resursskolan i 
Varbergs kommun. 

 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden klargjorde i Budget 2021 och 
långtidsplan 2022-2025 att en resursskola skulle inrättas för att genom 
flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevers behov så att de 
kan utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Denna verksamhet 
ska nu namnsättas. 
 
Området där lokalen för resursskolan ligger heter Spannarp. I och med att 
den befintliga grundskolan i området är namnsatt Spannarps skola har 
namnförslaget för resursskolan istället anknytning till området genom den 
väg, Björkedalsvägen, som ligger i anslutning lokalen. Resursskolan föreslås 
få namnet Björkedalsskolan. 
 
Förskole- och grundskolenämndens namnförslag kommer att beredas av 
stadsbyggnadskontoret för att därefter antas av kommunstyrelsen. 
 
Övervägande 
Namnförslaget är framtaget i samråd med ansvariga för resursskolan samt 
med stadsbyggnadskontoret och bedöms uppfylla kommunens riktlinjer för 
namnsättning av byggnader.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 

Grundskolechef 
Rektor resursskolan 
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