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Beslutsorgan Förskole- och grundskolenämnden 

Tid Måndagen 14 december, klockan 08.30 - 13.00

Plats Förskole- och grundskoleförvaltningen, Norrgatan 25 

Ärenden 

08.30 

09.40 fika 

10.00 

11.00 Paus 

11.10 

1. Val av justerare, förslag: Carlos Paredes (S)

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Yttrande gällande detaljplan för Torpa-Kärra 1:24 (FGN

2020/0464-3) Omedelbar justering 

5. Yttrande gällande detaljplan för kvarteret Ekorren (FGN

2020/0465-3) Omedelbar justering

6. Yttrande om ändring av detaljplan för 1963 års byggnadsplan över 
Skällinge (FGN 2020/0466-2)Omedelbar justering

7. Behovsanalys ny grundsärskola, centrala Varberg (FGN

2020/0461-1)

8. Lokalrevision 2019/20 (FGN 2020/0075-1)

9. Dataskyddsombud avseende förskole- och grundskolenämnden

(FGN 2020/0483-1)

10. Remissvar: Strategi för långsiktig inkludering i Varberg (FGN 
2020/0456-2)

11. Remissvar - Motion om att införa "Språkstart Halland" i hela 
Varbergs kommun (FGN 2020/0418-4)

12. Värden och lika möjligheter 2020 (FGN 2020/0471-1)

13. Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 (FGN 2020/0658-1)

14. Principer för beräkning av bidragsbelopp till fristående förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt 
fastställande av interkommunala ersättningar för 2021 (FGN 
2020/0661-1)
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12.oo Paus
12.10

12.30 

15.  Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021 (FGN 2020/0659-1)

16.  Interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och 

Varberg 2021 (FGN 2020/0660-1)

17. Information ekonomiskrapport november

18.  Rektors anmälan och återrapportering om 
kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier

19.  Delegeringsbeslut/meddelanden

20.  Ordförande/förvaltningschef informerar

21.  Övriga frågor

Hanna Netterberg 

Ordförande 

Cornelia Gustafsson 

Sekreterare 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson,  0734071268 
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Yttrande gällande detaljplan för Torpa-Kärra 1:24

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

1. tillstyrka detaljplanen för Torpa-Kärra 1:24

2. inga bostäder bör färdigställas innan dess att planerade förskoleplatser

står färdiga i området med hänsyn till ett stort underskott på

förskoleplatser.

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i norra delen av Kärradal vid Kärravägen cirka 10 
kilometer norr om Varberg. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av 
att uppföra bostäder med visst inslag av handel och tillfällig vistelse som är 
anpassad till omkringliggande miljö. Förslaget avviker från översiktsplanen, se 
samrådshandlingen. Planförslaget berör samfälld mark. 

I planförslaget framgår inga volymer mer än flerbostadshus om cirka 9 meters 
höjd vilket blir ungefär 2 våningar och sadeltak, det finns ett antal 
utformningsbestämmelser vars syfte är att säkerställa att tillkommande 
bebyggelse är anpassad till befintlig miljö och omgivande bebyggelse.  

Beslutsunderlag 
Plankarta, detaljplan för Torpa-Kärra 1:24 

Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för Torpa-Kärra 1:24 

www.varberg.se/aktuellaplaner 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kan komma att påverka 

Förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Detaljplanen ligger inom Bläshammarskolans upptagningsområde för förskola 

och grundskola F-5. Grundskoleelever i åk. 6-9 går på Trönninge skola. 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att verksamheten kan komma att 

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

att påverka behovet av verksamhetslokaler och därmed såväl 

investeringsbehov som ökade lokalkostnader 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Martin Lövström 

Enhetschef lokaler och ekonomi 

 

Protokollsutdrag 
John Ljungberg, Planarkitekt 

Stadsbyggnadskontoret 

Enhetschef lokaler och vaktmästeri, Martin Lövström 

 

 
 

Ing-Marie Rundwall 

Tf. Förvaltningschef 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson,  0734071268 
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Yttrande gällande detaljplan för kvarteret Ekorren

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

1. tillstyrka detaljplanen

2. inga bostäder bör byggas innan dess att förskole och grundskoleplatser

finns planerat i området med hänsyn till ett stort underskott på förskole- 

och grundskoleplatser (vid utblick mot 2034 bedöms underskottet uppgå

till 160 förskoleplatser och 300 grundskoleplatser).

Beskrivning av ärendet 
Planområdet är ungefär 17 000 kvm stort och ligger i centrala Varberg cirka 
700 meter norr om Varbergs station. Detaljplanens syfte är att pröva 
lämpligheten av att förtäta kvarteret Ekorren med bostäder och inslag av 
centrumverksamhet samt stärka en grön koppling längs Brunnsbergsvägen. 
Syftet är också att genom bebyggelsen tillsammans med en omgestaltning av 
Birger Svenssons väg skapa en tydligare entré som markerar att man närmar 
sig staden och dess stadskärna. För kvarterets karaktär är det av vikt att 
behålla strukturen genom uppdelning av huskroppar och en större 
förgårdsmark utmed Boråsgatan. 

Planförslaget medger 50-100 nya bostäder viket enligt Varbergs kommuns 
beräkningsmodell genererar mellan 20-40 barn och ungdomar i åldrarna 1-
18år. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, Detaljplan för kvarteret Ekorren, Varbergs kommun. 

Plan och genomförandebeskrivning, Detaljplan för kvarteret Ekorren, 

Varbergs kommun 

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

adesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 
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Protokollsutdrag 
Lena Johansson, Plankonsult 

Stadsbyggnadskontoret 

Enhetschef lokaler och vaktmästeri, Martin Lövström 

 

 
 



Beslutsförslag 1 (3) 
2020-11-24 Dnr: FGN 

2020/0466-2 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson,  0734071268 
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Yttrande om ändring av detaljplan för 1963 års 

byggnadsplan över Skällinge

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

1. tillstyrka ändring av detaljplan för 1963 års byggnadsplan över

Skällinge och att förvaltningens övervägande ska beaktas.

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i Skällinge cirka 16 kilometer öster om Varberg och 
omfattar cirka 100 fastigheter belägna inom tätorten. Planändringen syftar till 
att pröva lämpligheten av ett upphävande av den bestämmelse som reglerar 
antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad för att möjliggöra fler bostäder 
inom befintlig bebyggelse. 
Föreslagen planändring innebär att samtliga planbestämmelser kommer att 
fortsätta att gälla med undantag för den bestämmelsen som föreslås tas bort. 
Eftersom planändringen inte medför att bebyggelsens ändamål eller 
exploateringsgrad förändras bedöms befintlig bebyggelse inte påverkas i högre 
grad än vad gällande detaljplan redan idag medger. 

Beslutsunderlag 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på ändringen av detaljplan 

för 1963 års byggnadsplan över Skällinge 

Förvaltningen bedömer att ändringen av detaljplan kan komma påverka 

förskole- och grundskolenämnden verksamheter på sikt i form av fler bostäder 

i Skällinge. 

I Skällinge finns 2 förskolor, en kommunal och en fristående med en 

gemensam kapacitet på 66 platser och i oktober 2020 var 53 barn inskrivna i 

förskolorna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 136 Dnr FGN 2020/0461 

Behovsanalys ny grundsärskola, centrala 
Varberg 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna behovsanalys avseende ny grundsärskola Centrala Varberg

2020–2034→

2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att

genomföra åtgärdsval med förslag på lösning för tillskapande av ny

grundsärskola i centrala Varberg men plats för 120 elever

3. godkänna åtgärdsvalets kostnad om upp till 250 tkr som uppstår oavsett

om projektet blir av eller inte.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Behovsanalysen fokuserar på grundsärskolebehovet i Varbergs kommun. 

Grundsärskolans lokaler på Mariedalsskolan är för små och inte 

ändamålsenliga. Grundsärskolan ser vidare stora pedagogiska och 

organisatoriska vinster med att inte vara förlagda på två grundskolor, 

Mariedal och Almers skolor. På längre sikt kommer även Mariedal och 

Almers skolor behöva grundsärskolans lokaler på respektive skola för att 

tillgodose elevplatsbehovet i respektive upptagningsområde.  

Förskole- och grundskolenämnden ser även följande behov utifrån 

befolkningsprognosen och de planprogram som berör den planerade 

befolkningsökningen i hela Varbergs kommun. 

Beslutsunderlag 

Behovsanalys avseende ny grundsärskola centrala Varberg 2020-2034→ 

Övervägande 

I Varbergs kommun finns idag grundsärskoleverksamhet till största delen 

på Mariedalskolan och Almers skola. Det finns även ett fåtal 

grundsärskoleelever integrerade på sina hemskolor. Huvuddelen av 

grundsärskolans verksamhet bedrivs på Mariedalsskolan med tre klasser på 

Almers skola. Totalt har grundsärskolan i Varbergs kommun 75 elever 

inskrivna (oktober 2020) Grundsärskolans upptagningsområde är hela 

Varbergs kommun. 

Totala kapaciteten i grundsärskolan uppgår till 65st grundsärskoleplatser i 

Varbergs kommun. I den kapaciteten räknas bara Mariedalsskolan och 

Almers skola in då individintegrerade eleverna är placerade på sina 
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hemskolor. Det är alltså redan nu en ansträngd situation för 

grundsärskolan och den är mycket trångbodd. 

 

Oavsett detta är nuvarande byggnader på Mariedalsskolan där merparten 

av grundsärskoleeleverna går idag inte optimala för grundsärskolans 

verksamhet. 2018 var Varbergs kommun tvungen att riva en stor del av 

Mariedalsskolan på grund av mycket dålig innemiljö, i den delen som revs 

låg den gamla grundsärskolans mycket specialanpassade lokaler. De 

byggnader som ersatte de rivna delarna av Mariedalsskolan är av mycket 

mer standardiserad typ och inte alls specialanpassade för grundsärskolans 

mycket skiftande behov. Ett stort antal specialsalar utelämnades helt som 

dans/dramasal, sinnesrum av olika slag och specialiserade arbetsrum för 

att kunna möta elevernas kursplan. Rum för återhämtning och 

ändamålsenliga lokaler för fritids är en annan viktig rumstyp som helt 

saknas. Vidare saknas anpassade lokaler för rullstolsburna vid undervisning 

i praktiska ämnen som hemkunskap, slöjd och bild. Personalutrymmen och 

lärararbetsplatser behövs också. 

 

Vid en analys av platsbehovet för grundsärskolan i Varbergs kommun ser vi 

att grundsärskolan har alldeles för små lokaler redan idag och även 

Mariedals och Almers grundskolors lokaler kommer att få platsbrist när 

staden växer. Mariedal kommer nå sin maxkapacitet vid 2033 och Almers 

kommer nå sin maxkapacitet omkring 2027. 

Förskole- och grundskolenämnden ser att grundsärskolan på 

Mariedalsskolan och Almers skola måste ersättas med andra lokaler för att 

verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler där den fysiska 

arbetsmiljön är god.  

 

I samband med det ser förskole- och grundskolenämnden att ett åtgärdsval 

och en förstudie måste genomföras för en ny grundsärskola med kapacitet 

upp till 120 elever för att möta det platsbehov som ses inför framtiden i 

samband med bostadsbyggnation i kommunen.  

 

På förskole- och grundskoleförvaltningen ser vi att en ny grundsärskola 1–9 

bör vara dimensionerad för ca 120 elever, ligga i staden så nära centrum 

som möjligt och tillsammans med en grundskola där det finns klasserna F-

6.  

 

Som nyckeltal i dimensionering av grundsärskola ser förskole- och 

grundskoleförvaltningen att en elev i grundsärskolan har behov av ca 4 

gånger så mycket plats som en grundskoleelev vilket ger ca 42m2/elev 

inomhus och ca 120m2/ elev i den pedagogiska utemiljön. 

 

Då en grundsärskola är en mycket komplicerad verksamhet, både att 

utforma och att bedriva pedagogisk verksamhet i förutsätter förskole- och 
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grundskoleförvaltningen att företrädare för verksamheten kommer vara 

mycket mer involverade i åtgärdsval och förstudie än vad som är brukligt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning  
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Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson,  0734071268 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

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

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Behovsanalys ny grundsärskola, centrala Varberg 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 
1. godkänna behovsanalys avseende ny grundsärskola Centrala Varberg 

2020–2034→ 

2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att 

genomföra åtgärdsval med förslag på lösning för tillskapande av ny 

grundsärskola i centrala Varberg men plats för 120 elever 

3. godkänna åtgärdsvalets kostnad om upp till 250 tkr som uppstår oavsett om 

projektet blir av eller inte.  

 
 

Beskrivning av ärendet 
Behovsanalysen fokuserar på grundsärskolebehovet i Varbergs kommun. 

Grundsärskolans lokaler på Mariedalsskolan är för små och inte 

ändamålsenliga. Grundsärskolan ser vidare stora pedagogiska och 

organisatoriska vinster med att inte vara förlagda på två grundskolor, Mariedal 

och Almers skolor. På längre sikt kommer även Mariedal och Almers skolor 

behöva grundsärskolans lokaler på respektive skola för att tillgodose 

elevplatsbehovet i respektive upptagningsområde.  

 

Förskole- och grundskolenämnden ser även följande behov utifrån 
befolkningsprognosen och de planprogram som berör den planerade 
befolkningsökningen i hela Varbergs kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Behovsanalys avseende ny grundsärskola centrala Varberg 2020-2034→ 

 

Övervägande 
I Varbergs kommun finns idag grundsärskoleverksamhet till största delen på 

Mariedalskolan och Almers skola. Det finns även ett fåtal grundsärskoleelever 

integrerade på sina hemskolor. Huvuddelen av grundsärskolans verksamhet 

bedrivs på Mariedalsskolan med tre klasser på Almers skola. Totalt har 
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grundsärskolan i Varbergs kommun 75 elever inskrivna (oktober 2020) 

Grundsärskolans upptagningsområde är hela Varbergs kommun. 

 

Totala kapaciteten i grundsärskolan uppgår till 65st grundsärskoleplatser i 

Varbergs kommun. I den kapaciteten räknas bara Mariedalsskolan och Almers 

skola in då individintegrerade eleverna är placerade på sina hemskolor. Det är 

alltså redan nu en ansträngd situation för grundsärskolan och den är mycket 

trångbodd. 

 

Oavsett detta är nuvarande byggnader på Mariedalsskolan där merparten av 

grundsärskoleeleverna går idag inte optimala för grundsärskolans verksamhet. 

2018 var Varbergs kommun tvungen att riva en stor del av Mariedalsskolan på 

grund av mycket dålig innemiljö, i den delen som revs låg den gamla 

grundsärskolans mycket specialanpassade lokaler. De byggnader som ersatte 

de rivna delarna av Mariedalsskolan är av mycket mer standardiserad typ och 

inte alls specialanpassade för grundsärskolans mycket skiftande behov. Ett 

stort antal specialsalar utelämnades helt som dans/dramasal, sinnesrum av 

olika slag och specialiserade arbetsrum för att kunna möta elevernas kursplan. 

Rum för återhämtning och ändamålsenliga lokaler för fritids är en annan 

viktig rumstyp som helt saknas. Vidare saknas anpassade lokaler för 

rullstolsburna vid undervisning i praktiska ämnen som hemkunskap, slöjd och 

bild. Personalutrymmen och lärararbetsplatser behövs också. 

 

Vid en analys av platsbehovet för grundsärskolan i Varbergs kommun ser vi att 

grundsärskolan har alldeles för små lokaler redan idag och även Mariedals och 

Almers grundskolors lokaler kommer att få platsbrist när staden växer. 

Mariedal kommer nå sin maxkapacitet vid 2033 och Almers kommer nå sin 

maxkapacitet omkring 2027. 

Förskole- och grundskolenämnden ser att grundsärskolan på Mariedalsskolan 

och Almers skola måste ersättas med andra lokaler för att verksamheten ska 

bedrivas i ändamålsenliga lokaler där den fysiska arbetsmiljön är god.  

 

I samband med det ser förskole- och grundskolenämnden att ett åtgärdsval 

och en förstudie måste genomföras för en ny grundsärskola med kapacitet upp 

till 120 elever för att möta det platsbehov som ses inför framtiden i samband 

med bostadsbyggnation i kommunen.  

 

På förskole- och grundskoleförvaltningen ser vi att en ny grundsärskola 1–9 

bör vara dimensionerad för ca 120 elever, ligga i staden så nära centrum som 

möjligt och tillsammans med en grundskola där det finns klasserna F-6.  
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Som nyckeltal i dimensionering av grundsärskola ser förskole- och 

grundskoleförvaltningen att en elev i grundsärskolan har behov av ca 4 gånger 

så mycket plats som en grundskoleelev vilket ger ca 42m2/elev inomhus och ca 

120m2/ elev i den pedagogiska utemiljön. 

 

Då en grundsärskola är en mycket komplicerad verksamhet, både att utforma 

och att bedriva pedagogisk verksamhet i förutsätter förskole- och 

grundskoleförvaltningen att företrädare för verksamheten kommer vara 

mycket mer involverade i åtgärdsval och förstudie än vad som är brukligt. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Samhällsutvecklingskontoret bedömer kostnaden för åtgärdsval till 250 tkr. 
 
Inventarier för grundskola, vid nybyggnation kostar cirka 2 000 kr/kvm inkl. 
AV, vilket blir ca 10 mkr, men då vi numera upphandlar inventarier märker vi 
att utgifterna blir något mindre. 
 

Samråd 
Samråd har genomförts med Samhälsutvecklingskontoret 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Martin Lövström 

Enhetschef lokaler och vaktmästeri  

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

Ing-Marie Rundwall 

TF Förvaltningschef 
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1 Sammanfattning 
Den här behovsanalysen fokuserar på grundsärskolebehovet i Varbergs kommun. 

Grundsärskolans lokaler på Mariedalsskolan är för små och inte ändamålsenliga. 

Grundsärskolan ser vidare stora pedagogiska och organisatoriska vinster med att inte vara 

förlagda på två grundskolor, Mariedal och Almers skolor. På längre sikt kommer även Mariedal 

och Almers skolor behöva grundsärskolans lokaler på respektive skola för att tillgodose 

elevplatsbehovet i respektive upptagningsområde.  

 

Förskole- och grundskolenämnden ser även följande behov utifrån befolkningsprognosen och 

de planprogram som berör den planerade befolkningsökningen i hela Varbergs kommun. 

 

2 Bakgrund och nuläge  
Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, fritidshem.  

 

Förskole- och grundskolenämndens arbete med lokaler genomsyras av antagen strategi för 

lokalförsörjning som är framtagen utifrån Varbergs kommuns vision 2025. Förskole- och 

grundskolenämnden ska: 

 

 Attrahera med ändamålsenliga lokaler. 

 Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa fleravdelningsförskolor. 

 Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt. 

 Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte behövs. 

 Framtidsbereda med investeringar som håller över tid. 
 

I Varbergs kommun finns idag grundsärskoleverksamhet till största delen på Mariedalskolan 

och Almers skola. Det finns även ett fåtal grundsärskoleelever integrerade på sina hemskolor. 

Huvuddelen av grundsärskolans verksamhet bedrivs på Mariedalsskolan med tre klasser på 

Almers skola. Totalt har grundsärskolan i Varbergs kommun 75 elever inskrivna (oktober 

2020) Grundsärskolans upptagningsområde är hela Varbergs kommun. 

 

Totala kapaciteten i grundsärskolan uppgår till 65st grundsärskoleplatser i Varbergs kommun. 

I den kapaciteten räknas bara Mariedalsskolan och Almers skola in då individintegrerade 

eleverna är placerade på sina hemskolor. Det är alltså redan nu en ansträngd situation för 

grundsärskolan och den är mycket trångbodd. 

 

Oavsett detta är nuvarande byggnader på Mariedalsskolan där merparten av 

grundsärskoleeleverna går idag inte optimala för grundsärskolans verksamhet. 2018 var 

Varbergs kommun tvungen att riva en stor del av Mariedalsskolan på grund av mycket dålig 

innemiljö, i den delen som revs låg den gamla grundsärskolans mycket specialanpassade 

lokaler. De byggnader som ersatte de rivna delarna av Mariedalsskolan är av mycket mer 

standardiserad typ och inte alls specialanpassade för grundsärskolans mycket skiftande behov. 

Ett stort antal specialsalar utelämnades helt som dans/dramasal, sinnesrum av olika slag och 

specialiserade arbetsrum för att kunna möta elevernas kursplan. Rum för återhämtning och 

ändamålsenliga lokaler för fritids är en annan viktig rumstyp som helt saknas. Vidare saknas 
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3 Behov och målbeskrivning 
Förskole- och grundskolenämndens målsättningar för lokalförsörjningen är att 

 

 lokaler ska skapa förutsättningar för en god lek-, studie- och arbetsmiljö och för ett 

förbättrat resultat, 

 lokalernas storlek skall stödja och öka förutsättningarna samt garantera att skollagens 

krav uppfylls och att krav på rättssäkerhet, likvärdighet och behörighet ställs, 

 arbetsplatser för lärare, barn, elevhälsa, administration och annat ska tillgodoses, 

 befintliga ändamålsenliga lokaler ska utnyttjas optimalt. 

 

Förskole- och grundskolenämnden ser att grundsärskolan på Mariedalsskolan och Almers 

skola måste ersättas med andra lokaler för att verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga 

lokaler där den fysiska arbetsmiljön är god.  

 

I samband med det ser förskole- och grundskolenämnden att ett åtgärdsval och en förstudie 

måste genomföras för en ny grundsärskola med kapacitet upp till 120 elever för att möta det 

platsbehov som ses inför framtiden i samband med bostadsbyggnation i kommunen.  

 

På förskole- och grundskoleförvaltningen ser vi att en ny grundsärskola 1–9 bör vara 

dimensionerad för ca 120 elever, ligga i staden så nära centrum som möjligt och tillsammans 

med en grundskola där det finns klasserna F-6.  

 

Som nyckeltal i dimensionering av grundsärskola ser förskole- och grundskoleförvaltningen 

att en elev i grundsärskolan har behov av ca 4 gånger så mycket plats som en grundskoleelev 

vilket ger ca 42m2/elev inomhus och ca 120m2/ elev i den pedagogiska utemiljön. 

 

Då en grundsärskola är en mycket komplicerad verksamhet, både att utforma och att bedriva 

pedagogisk verksamhet i förutsätter förskole- och grundskoleförvaltningen att företrädare för 

verksamheten kommer vara mycket mer involverade i åtgärdsval och förstudie än vad som är 

brukligt. 

4 Styrande krav och förutsättningar 
 

Förskole- och grundskolenämnden erbjuder skola i enlighet med skollagens bestämmelser.  

I skollagens (2010:800), tionde (10) kapitlet,  

 

 Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla 

som enligt lag har rätt att gå i grundskolan och som inte fullgör sin skolgång på annat 

sätt. Detta genom att hemkommunen anordnar grundskola i den omfattning som krävs 

för att bereda utbildning för alla i kommunen som är berörda.  

 Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium och 
högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1–3, mellanstadiet av årskurs 4–6 och 
högstadiet av årskurs 7–9. Utbildningen ska ligga på 6890 timmar. Utbildningen i 
varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en hösttermin och en 
vårtermin. 
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 Barn from 6års ålder är skolpliktiga och skola ska erbjudas inom upptagningsområdet, 

eller så långt det är möjligt efter vårdnadshavarnas val.  

 Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är 
ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Varje kommun ska 
organisera sin grundskola så att ingen elev på grund av skolgången behöver bo 
utanför det egna hemmet. 

 Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från 
en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle 
ha placerat dem 
 
 

Både elever i grundskola samt arbetstagare omfattas av arbetsmiljölagen och 

arbetsmiljöförordningar, som blir ett styrande krav. Detta innebär att lokalerna behöver 

uppfylla krav på bl.a. inomhusmiljö och yta. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Självklart är det även viktigt att förskolan håller en 

god arbetsmiljö. Det är även viktigt att arbetsmiljölagen efterlevs vid ev. om/tillbyggnad. 

 

För att få driva en förskola, grundskola och fritidshem måste verksamheten följa 

arbetsmiljölagen och livsmedelslagen. Miljö-och hälsa gör tillsyn för att säkerhetsställa att 

Miljöbalken följs. 

 

5 Jämställdhetsanalys 
Förskole- och grundskolenämnden har krav på sig att erbjuda förskola och grundskola i 

enlighet med skollagen. Det innebär att alla barn oavsett var i kommunen de bor har samma 

rätt till förskola och grundskola. I förskolan styr närhetsprincipen och i grundskolan ska valet 

styra så mycket det är möjligt. Det innebär också att alla ska ha samma ekonomiska möjlighet, 

så grundskolan ska vara gratis och maxtaxa ska tillämpas i förskola och fritidshem, detta 

innebär att kommunen inte kan ta ut några extra avgifter på grund av tex stora byggnationer.   

 

6 Konsekvens vid utebliven förändring (nollalternativ) 
Konsekvenserna vid en utebliven byggnation av ny grundsärskola som ersättning till 

grundsärskolans lokaler på Mariedalsskolan och Almers skola är att förskole- och 

grundskolenämnden inte kommer kunna bedriva verksamhet i lokaler som uppfyller gällande 

lagkrav och inte kommer kunna erbjuda plats i enlighet med skollagen.  

 

7 Schablonberäkning av kostnad för åtgärdsval 
Samhällsutvecklingskontoret bedömer kostnaden för åtgärdsval till 250 tkr. 
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8 Schablonberäkning investeringsutgift för inventarier 
Inventarier för grundskola, vid nybyggnation kostar cirka 2 000 kr/kvm inkl. AV, vilket blir ca 

10 mkr. 

 Men då vi numera upphandlar inventarier märker vi att utgifterna blir något mindre. 

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2020-11-30 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 134 Dnr FGN 2020/0075 

Lokalrevision 2019/20 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka skrivelsen Lokalrevision 2019/20.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Lokalrevision 2019/20 är en del av arbetet med att ta fram en 

utbyggnadsplan för Varbergs Kommun. Lokalrevisionen kommer ligga till 

grund för Förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med lokaler och 

ersätta tidigare lokalförsörjningsplan med kompletterande bilaga under 

åren 2015-2019. Syftet med denna lokalrevision är att ersätta dessa 

dokument och peka på de kommande lokalbehov avseende förskola och 

grundskola som finns i Varbergs Kommun. Dokumentet kommer att 

revideras årligen utifrån kommunens kommande behov av förskolor och 

skolor.  

Beslutsunderlag 
Lokalrevision 2020/21 för förskole- och grundskolenämndens 

ansvarsområde 

Bilaga 1 Lokalrevision 2020/21 

Övervägande 
Syfte med lokalrevisionen är att beskriva behovet av lokaler och 

anläggningar för förskole- och grundskolenämndens olika målgrupper. 

Planen beskriver det kortsiktiga behovet för 2020 men även det långsiktiga 

behovet fram till 2034. Förskole- och grundskolenämndens lokalrevision är 

en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan.  

Tidigare har lokalrevisionen benämnts lokalförsörjningsplan på 

nämndnivå. Uppdatering av lokalförsörjningsplanen sker årligen på central 

nivå och facknämnderna ska årligen göra lokalrevisioner som ligger till 

grund för kommunens lokalförsörjningsplan.   

I det här dokumentet kompletteras lokalförsörjningsplanen med 

befolkningsprognos för 2019 avseende förskola och grundskola gällande 

åren 2019-2023 med en utblick mot 2033 samt uppdaterade uppgifter 

avseende befintliga lokaler. Sedan 1 januari 2019 är gymnasieverksamheten 

en del av nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vilket innebär att 

den inte längre är en del av förvaltningens ansvarsområde.  
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Lokalrevision 2019/20 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet förskole- och grundskolenämnden beslutar 

 

1. tillstyrka skrivelsen Lokalrevision 2019/20.  

 
 

Beskrivning av ärendet 
Lokalrevision 2019/20 är en del av arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan 

för Varbergs Kommun. Lokalrevisionen kommer ligga till grund för Förskole- 

och grundskoleförvaltningens arbete med lokaler och ersätta tidigare 

lokalförsörjningsplan med kompletterande bilaga under åren 2015-2019. 

Syftet med denna lokalrevision är att ersätta dessa dokument och peka på de 

kommande lokalbehov avseende förskola och grundskola som finns i Varbergs 

Kommun. Dokumentet kommer att revideras årligen utifrån kommunens 

kommande behov av förskolor och skolor.  

 
 

Beslutsunderlag 
Lokalrevision 2020/21 för förskole- och grundskolenämndens ansvarsområde 

Bilaga 1 Lokalrevision 2020/21 

 

Övervägande 
Syfte med lokalrevisionen är att beskriva behovet av lokaler och anläggningar 

för förskole- och grundskolenämndens olika målgrupper. Planen beskriver det 

kortsiktiga behovet för 2020 men även det långsiktiga behovet fram till 2034. 

Förskole- och grundskolenämndens lokalrevision är en del av Varbergs 

kommuns lokalförsörjningsplan.  

 

Tidigare har lokalrevisionen benämnts lokalförsörjningsplan på nämndnivå. 

Uppdatering av lokalförsörjningsplanen sker årligen på central nivå och 

facknämnderna ska årligen göra lokalrevisioner som ligger till grund för 

kommunens lokalförsörjningsplan.   
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2020-11-20 Dnr: FGN 2020/0075-

10 
  
  
  
  

 
I det här dokumentet kompletteras lokalförsörjningsplanen med 

befolkningsprognos för 2019 avseende förskola och grundskola gällande åren 

2019-2023 med en utblick mot 2033 samt uppdaterade uppgifter avseende 

befintliga lokaler. Sedan 1 januari 2019 är gymnasieverksamheten en del av 

nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vilket innebär att den inte 

längre är en del av förvaltningens ansvarsområde.  

 

 

Ekonomi och verksamhet  
I lokalrevisionen anges den totala hyreskostnaden för förskole- och 

grundskolenämndens verksamhetslokaler. 

 

 

Samråd 
Samråd har skett med samhällsutvecklingskontoret, mark och 

exploateringsavdelningen. 
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Tf förvaltningschef Enhetschef lokaler och vaktmästeri 

 

Protokollsutdrag 
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Projektledare/Fastighetsutv, Henrik Gustafsson 
Enhetschef för lokaler och vaktmästeri Martin Lövström 
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 § 37 Dnr FGN 2020/0075 
 
 

Lokalrevision 2019/20 

Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

 

1. återremittera ärendet för samordningen och översyn kring 
upptagningsområden, skolorganisation och organisationskapacitet.  

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

Förslag till beslut på sammanträde 

Hanna Netterberg (M) yrkar på att förskole- och grundskolenämnden 

beslutar 

 

- återremittera ärendet för samordningen och översyn kring 

upptagningsområden, skolorganisation och organisationskapacitet.  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt yrkande från ordförande 

och finner att så sker. 

 

Beskrivning av ärendet 
Lokalrevision 2019/20 är en del av arbetet med att ta fram en 

utbyggnadsplan för Varbergs Kommun. Lokalrevisionen kommer ligga till 

grund för Förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med lokaler och 

ersätta tidigare lokalförsörjningsplan med kompletterande bilaga under 

åren 2015-2019. Syftet med denna lokalrevision är att ersätta dessa 

dokument och peka på de kommande lokalbehov avseende förskola och 

grundskola som finns i Varbergs Kommun. Dokumentet kommer att 

revideras årligen utifrån kommunens kommande behov av förskolor och 

skolor. Det pågår idag en översyn av skolorganisationen utifrån fattat 

inriktningsbeslut i nämnd 2020-12-16 § 102. Översynen av 

skolorganisationen skulle kunna komma att påverka nu beslutad 

lokalrevision.  

 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 43 återremittering FGN AU 2020-03-16 

Lokalrevision 2019/20 för förskole- och grundskoleförvaltningen, Varbergs 

Kommun 

Riktlinjer för lokalförsörjning, Varbergs Kommun 

Komplettering efter återremittering, Lokalrevision 2019/20 
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Övervägande 

Syfte med lokalrevisionen är att beskriva behovet av lokaler 
och anläggningar för förskole- och grundskolenämndens olika målgrupper. 
Planen beskriver det kortsiktiga behovet för 2020 men även det långsiktiga 
behovet fram till 2033. Förskole- och grundskolenämndens lokalrevision är 
en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan.  
 

Tidigare har lokalrevisionen benämnts lokalförsörjningsplan på 
nämndnivå. Uppdatering av lokalförsörjningsplanen sker årligen på central 
nivå och facknämnderna ska årligen göra lokalrevisioner som 
ligger till grund för kommunens lokalförsörjningsplan.   
I det här dokumentet kompletteras lokalförsörjningsplanen med 
befolkningsprognos för 2019 avseende förskola och grundskola gällande 
åren 2019-2023 med en utblick mot 2033 samt uppdaterade uppgifter 
avseende befintliga lokaler. Sedan 1 januari 
2019 är gymnasieverksamheten en del av nya Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden, vilket innebär att den inte längre är en del 
av förvaltningens ansvarsområde.  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Fastighetsstrateg, Helena Kylin 

Ledningsgruppen för förskole- och 

grundskoleförvaltningen 

Projektledare/Fastighetsutv, Henrik 

Gustafsson 

Enhetschef för lokaler och 

vaktmästeri Martin Lövström 
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1. Sammanfattning 
I lokalrevisionen redovisas verksamheter och lokaler för kommunens förskole- och 

grundskoleförvaltning för år 2020.  

Förskole- och grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheterna förskola och grundskola.   

I kommunen finns 22 kommunala grundskolor (varav 2st med grundsärskola) och 45 kommunala 

förskolor. Det finns fyra fristående grundskolor respektive 17 fristående förskolor.  

Förvaltningen hyr totalt cirka 146 000 kvadratmeter bruttoarea lokaler med en total årshyreskostnad 

på 122,3 mkr, vilket motsvarar ca 40 % av kommunens totala lokalyta och ca 34 % av kommunens årliga 

lokalhyreskostnader. Nämnden hyr samtliga lokaler av servicenämnden där 5 % ägs av externa 

fastighetsägare och 95 % ägs av Varbergs kommun. 

Av grundskolans lokaler räknas cirka 18 900 kvm BRA till grundskolans idrottshallar vilka samnyttjas 

med framförallt Kultur- och fritidsförvaltningen.   

Administrativa lokaler finns i Stadshus C där förvaltningen hyr 775 kvm BRA yta. Sammanlagt sitter 

cirka 50 tjänstepersoner från förskole- och grundskoleförvaltningen i huset och lokalerna är till stor del 

indelade i cellkontor. Sedan januari 2020 används även en del mötesytor i det nya ABW-kontoret i 

Stadshus C av förskole- och grundskoleförvaltningens personal. 

Förvaltningen hyr även ett externt förråd för inventarier.  

En kapacitetsutredning av Varbergs 22 grundskolor har genomförts under 2020 för att tillse behovet 

av aktuell dokumentation av kommunens grundskolors kapacitet inför framtida investeringar. 

1.1 Befolkningsutveckling  
Befolkningsutvecklingen inom förvaltningens målgrupper (se diagram) ökar stadigt fram till 2034 enligt 

befolkningsprognos från maj 2020. Förvaltningens målgrupper är förskola 0–5 år och grundskola 6–15 

år.   

 

 

Diagram 1. Befolkning inom nämndens målgrupper 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

0-5 år 4340 4422 4506 4564 4660 4759 4865 4970 5068 5157 5257 5350 5440 5539 5627

6-15 år 7912 8057 8189 8327 8446 8527 8584 8694 8845 8942 9091 9276 9440 9616 9800
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2. Inledning 
Syfte med lokalrevisionen är att beskriva behovet av lokaler och anläggningar för förskole- och 

grundskolenämndens olika målgrupper. Planen beskriver det kortsiktiga behovet för 2020 men även 

det långsiktiga behovet fram till 2034. Förskole- och grundskolenämndens lokalrevision är en del av 

Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan. 

Tidigare har lokalrevisionen benämnts lokalförsörjningsplan på nämndnivå. Uppdatering av 

lokalförsörjningsplanen sker årligen på central nivå och facknämnderna ska årligen göra lokalrevisioner 

som ligger till grund för kommunens lokalförsörjningsplan.  

I det här dokumentet kompletteras lokalförsörjningsplanen med befolkningsprognos för 2020 

avseende förskola och grundskola gällande åren 2020 - 2024 med en utblick mot 2034 samt 

uppdaterade uppgifter avseende befintliga lokaler. Sedan 1 januari 2019 är gymnasieverksamheten en 

del av nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vilket innebär att den inte längre är en del av 

förvaltningens ansvarsområde. 

3. Verksamhetsbeskrivning  
Förskole- och grundskolenämndens målsättningar för lokalförsörjningen är att: 

 lokaler ska skapa förutsättningar för en god lek-, studie- och arbetsmiljö och för ett förbättrat 

resultat, 

 lokalernas storlek ska stödja och öka förutsättningarna samt garantera att skollagens krav 

uppfylls och att krav på rättssäkerhet, likvärdighet och behörighet ställs, 

 arbetsplatser för lärare, barn, elevhälsa, administration och annat ska tillgodoses, 

 befintliga ändamålsenliga lokaler ska utnyttjas optimalt. 

 

Utblick 2034 utgår från Utbyggnadsplanen för kommunen i samband med den årliga 

befolkningsprognosen. Dessa siffror ska enbart användas för att få en bild av hur utvecklingen kan 

komma att se ut i Varbergs kommun framöver. 

3.1 Förskola 
Det beräknade platsantalet är baserat på 17 platser per avdelning på äldre förskolor och 40 platser per 

sektion (20 platser/avdelning x 2 = en sektion) på nystartade förskolor.  

Kapaciteten på de fristående förskolorna antas vara lika med antalet inskrivna barn enligt Hypergene 

för november 2020. När det gäller fristående dagbarnvårdare har vi utgått från fem barn per 

dagbarnvårdare. 

3.2 Grundskola 
Utifrån de av kommunfullmäktige fastställda prognoserna uppdaterar förskole- och 

grundskoleförvaltningen årligen det prognosticerade behovet av grundskoleplatser per 

upptagningsområde.  

Kapaciteten på grundskolorna baseras på kapacitetsutredningen som genomfördes under 2020 och 

utgår från 25 elever/klass. Det finns i dagsläget en ”befintlig kapacitet utan åtgärder” där vanligtvis 

kök/matsal och/eller antal WC utgör en begränsande faktor. Det finns även en ”möjlig kapacitet med 

åtgärder” där antalet salar ger en möjlig kapacitet för skolan, förutsatt att ”flaskhalsarna” definieras 

och nödvändiga åtgärder vidtas. För att beräkna den “möjliga kapaciteten” har varje skolas faktiska 

antal salar/klassrum varit dimensionerande. Det har i det här skedet inte tagits hänsyn till om salarna 

används till flexverksamhet, fritidshem eller bibliotek.  
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Det finns en behovsanalys framtagen för Varbergs stadsområde där Mariedal/Almers 

upptagningsområde ingår. Behovsanalys för Tvååker/Södra Kusten (Bosgårdsskolan, Sibbarps skola, 

Spannarps skola samt Ankarskolan) är under framtagande.  

7. Utbyggnadsplan 
I Varbergs kommun har en 

utbyggnadsplan tagits fram. Syftet med 

Utbyggnadsplanen är att vara ett verktyg 

för att leda och samordna 

samhällsbyggnadsprocessen. 

Utbyggnadsplanen ska peka ut när i tiden 

kommande planer är lämpliga att starta, 

utifrån de förutsättningar som finns. 

Utbyggnadsplanen ska föreslå tidsmässig 

prioriteringsordning av framtida planer 

utifrån genomförbarhet, nytta och 

hållbarhet. Nedan finns Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

verksamhetsområden sammanfattade 

utifrån utbyggnadsplanens områden. 

Flera av upptagningsområdena ligger i 

mer än ett utbyggnadsplansområde. 

 

7.1 Norra Kusten - Bua och Väröbacka 

Området Norra Kusten hör idag samman med sex grundskolor: Bläshammar skola, Trönninge skola, 

Bua skola, Väröbackaskolan och Derome skola samt Vidhögeskolan.  

Bläshammar skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka under 

prognosperioden 2020-2034.  

I nuläget rymmer Bläshammar skola cirka 350 elever sett till antalet klassrum. Skolan har totalt 14 

klassrum men det finns inga klassrum där ventilationen uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. 

Bristande kapacitet i ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas 

ner med 44 elever, från 350 elever till 306, om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Idrottssalen 

utgör en begränsning vid ca 325 elever. 

Trönninge skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka med i genomsnitt 15–

20 elever per år under prognosperioden 2020-2034. 

Trönninge skola är byggd för 800 elever men skolans lokaler bedöms efter inventering i kapacitets-

utredningen ha kapacitet för 675 elever sett till antalet klassrum. Matsalen har en kapacitet på cirka 

680 elever (tre sittningar) och toalettutrymmena tillåter maximalt 720 elever. 

 

Bua skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka under 

prognosperioden 2020-2034. Ökningen sker främst från år 2025 och framåt. 
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I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt ca 260 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Matsal för ca 390 grundskoleelever (med tre sittningar) kommer att stå färdig i den nya förskolan i Bua 

hösten 2021. Sett till antalet klassrum har skolan kapacitet för 325 elever men det finns flera klassrum 

där ventilationen inte uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i 

ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 17 elever, 

från 325 elever till 308, om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Skolan har 8 klassrum (av 18 

klassrum) som rymmer färre än 25 elever. 

Väröbackaskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever öka med i genomsnitt 12 elever per år på 

Väröbackaskolan under prognosperioden 2020-2034. 

Skolans lokaler rymmer maximalt 410 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Utomhusarean utgör en begränsning vid cirka 460 elever medan klassrummen tillåter maximalt 500 

elever. 

Derome skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka fram till cirka 2026 

med 120 elever för att sedan sjunka något igen till 2034. 

Skolans lokaler rymmer maximalt 125 elever och det är klassrummen som sätter begränsningen. 

Vidhögeskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka under 

prognosperioden 2020-2034. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 670 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Idrottssalen klarar maximalt cirka 600-700 elever medan klassrummen klarar cirka 750 elever. 

Sammanställning Norra Kusten 
Behovet av elevplatser i Norra Kusten-området bedöms öka framöver baserat på befolkningsprognoser 

för 2020, vilket innebär att skollokaler behöver analyseras och åtgärdas inom befintligt bestånd för att 

möta framtida utbyggnadsplaner. En förstudie för Väröbackaskolan gällande nytt kök och matsal är 

under framtagande.  

I Norra Kusten-området finns ett underskott på förskoleplatser. I område Norr byggs en ny förskola i 

Bua med 80 platser som ersätter Applagårdens förskola (51 platser), vars tekniska livslängd bedöms 

vara slut. Bua förskola beräknas stå färdig hösten 2021. 

Vidare planeras för en ny förskola i Väröbacka med 120–160 platser. Förskolan i Limabacka, bestående 

av två byggnader om totalt 68 platser, kommer att avvecklas då den ena byggnadens tekniska livslängd 

bedöms vara slut och den andra byggnadens tillfälliga bygglov inte kan förlängas.  För att ersätta dessa 

förskolor kommer en ny förskola etableras i Limabacka i ett senare skede. 

7.2 Kungsäter 

Området Kungsäter hör idag samman med två grundskolor: Kung Karl skola och Vidhögeskolan.  

Kung Karls skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka marginellt under 

prognosperioden 2020-2034. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 105 elever och det är toalettutrymmena som utgör 

begränsningen. Matsalen tillåter maximalt 125 elever. Sett till antalet klassrum har skolan kapacitet 
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för 125 elever men det finns inga klassrum där ventilationen uppfyller kraven om minst 25 

elever/klassrum. Bristande kapacitet i ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet 

klassrum bör skrivas ner med 18 elever, från 125 elever till 107, om inte kapacitetshöjande åtgärder 

vidtas. 

Vidhögeskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka under 

prognosperioden 2020-2034. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 670 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Idrottssalen klarar maximalt cirka 600-700 elever medan klassrummen klarar cirka 750 elever. 

Sammanställning Kungsäter 
Det finns behov av fler förskoleplatser i Kungsäter. I dagsläget nyttjas ett klassrum på Kung Karl skola 

av förskolan. Under 2021 kommer lokaloptimeringsprojekt för både förskolan och skolan påbörjas. 

7.3 Stadsområdet - Varbergs tätort  
Stadsområdet “Varbergs tätort” hör idag samman med 10 grundskolor: Hagaskolan, Påskbergsskolan, 

Bockstensskolan, Håstenskolan, Furubergsskolan, Bläshammar skola, Trönninge skola, 

Mariedalsskolan, Almers skola och Ankarskolan. 

Hagaskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka under 

prognosperioden 2020-2034. Efter år 2025 ökar elevantalet i genomsnitt med cirka 30 elever per år. 

Hagaskolan klarar maximalt ca 450 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Utomhusarean och idrottssalen utgör en begränsning vid ca 350 elever medan klassrummen tillåter 

maximalt 500 elever. Det finns dock flera klassrum (8st) där ventilationen inte uppfyller kraven om 

minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till 

antalet klassrum bör skrivas ner med 35 elever, från 500 elever till 465, om inte kapacitetshöjande 

åtgärder vidtas.  

Påskbergsskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka stadigt under 

prognosperioden 2020-2034. I genomsnitt ökar elevantalet med cirka 11 elever per år. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 405 elever och det är toalettutrymmena som utgör 

begränsningen. Matsalen tillåter maximalt 520 elever medan klassrummen tillåter maximalt 725 

elever. Det finns dock flera klassrum (10st) där ventilationen inte uppfyller kraven om minst 25 

elever/klassrum. Bristande kapacitet i ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet 

klassrum bör skrivas ner med 58 elever, från 725 elever till 667, om inte kapacitetshöjande åtgärder 

vidtas.   

Bockstensskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet minska något under 

prognosperioden 2020-2034. 

I nuläget rymmer Bockstensskolan maximalt 300 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Toalettutrymmena tillåter maximalt ett elevantal på 405. Enligt arbetsmiljöreglerna bör det inte vara 

fler än 15 elever per toalett på en skola. Sett till antalet klassrum har skolan kapacitet för 500 elever 

men inte utan åtgärder avseende antalet elevtoaletter och matsalens kapacitet. 
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Håstenskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet vara stabilt under 

prognosperioden 2020-2034. 

Håstenskolan rymmer maximalt 450 och det är matsalen som utgör begränsningen. Det finns flera 

klassrum (19st) där ventilationen inte uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande 

kapacitet i ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 

53 elever, från 550 elever till 497, om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Håstenskolans tekniska 

livslängd bedöms dock vara slut och nybyggnation av en ny skola på Håstenskolans tomt är planerad 

inom de kommande åren.   

Furubergsskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka något under 

prognosperioden 2020-2034. 

Hösten 2020 finns totalt 366 elever på Furubergsskolan men i dagsläget går samtliga F-klasser med 

totalt 60 barn (november 2020) i förskolans gamla lokaler på Mandelgatan. (Dessa ytor är inte 

medräknade i kapacitetsberäkningen i dagsläget). Skolans kapacitet är satt till 275 elever och det är 

matsalen som utgör begränsningen. Toalettutrymmena klarar maximalt 300 elever. Sett till antalet 

klassrum har Furubergsskolan kapacitet för 400 elever. Skolan har totalt 16 klassrum men det finns 

inga klassrum där ventilationen uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i 

ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 70 elever, 

från 400 elever till 330, om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. 

Bläshammar skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka under 

prognosperioden 2020-2034.  

I nuläget rymmer Bläshammar skola cirka 350 elever sett till antalet klassrum. Skolan har totalt 14 

klassrum men det finns inga klassrum där ventilationen uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. 

Bristande kapacitet i ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas 

ner med 44 elever, från 350 elever till 306, om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Idrottssalen 

utgör en begränsning vid ca 325 elever. 

Trönninge skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka med i genomsnitt 15–

20 elever per år under prognosperioden. 

Trönninge skola är byggd för 800 elever men skolans lokaler bedöms efter inventering i kapacitets-

utredningen ha kapacitet för 675 elever sett till antalet klassrum. Matsalen har en kapacitet på cirka 

680 elever (tre sittningar) och toalettutrymmena tillåter maximalt 720 elever. 

 

Mariedalsskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka stadigt under 

prognosperioden 2020-2034. I genomsnitt ökar elevantalet med cirka 9 elever per år. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 345 elever och det är toalettutrymmena och matsalen som 

utgör begränsningen. Klassrummen tillåter maximalt 400 elever. 
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Almers skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka stadigt under 

prognosperioden 2020-2034. I genomsnitt ökar elevantalet med cirka 12 elever per år. 

Almers skola rymmer maximalt 375 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Toalettutrymmena tillåter maximalt 405 elever. Enligt arbetsmiljöreglerna bör det inte vara fler än 15 

elever per toalett på en skola.  Sett till antalet klassrum har skolan kapacitet för 525 elever men det 

finns flera klassrum där ventilationen inte uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Skolan har 

15 klassrum (av 21 klassrum) som rymmer färre än 25 elever. Bristande kapacitet i ventilationssystemet 

innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 78 elever, från 525 elever till 447, 

om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Det finns ingen idrottshall i anslutning till skolbyggnaden. 

Eleverna nyttjar Brearedshallen för ämnet idrott och hälsa.  

Ankarskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet minska något fram till cirka 

2025-2026 för att därefter öka igen. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 600 elever sett till antalet klassrum. Utomhusarean utgör 

en begränsning med maximalt 475 elever. Ankarskolan har i grunden utrymme för två paralleller plus 

möjlighet för cirka tre årskurser med tre paralleller.  

Sammanställning Stadsområdet 
Behovet av grundskoleplatser bedöms öka inom hela området och ingår i åtgärdsval för hela 

centrumområdet där kapacitetshöjande åtgärder på ett flertal skolor behandlas.  

Inom området ska en förskola i Västerport etapp 1 byggas, en förskola i Breared samt en förskola i 

Östra Träslöv. Behovet av förskoleplatser bedöms öka avsevärt fram till år 2034 och bevakas inom 

åtgärdsval.  

7.4 Rolfstorp - Skällinge 

Området Rolfstorp-Skällinge hör samman med tre grundskolor: Skällinge skola, Göthriks skola och 

Rolfstorps skola. 

Skällinge skola 

Enligt befolkningsprognosen bedöms antalet elever vara konstant under prognosperioden 2020-

2034. 

Skolans lokaler rymmer maximalt 100 elever sett till antalet klassrum. Det finns dock inga klassrum 

där ventilationen uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i 

ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 12 elever, 

från 100 elever till 78, om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Skolan bedöms möta platsbehovet 

under hela prognosperioden utan åtgärder.  

Göthriks skola 

Elevantalet i upptagningsområdet kommer enligt befolkningsprognosen varken minska eller öka 

nämnvärt under prognosperioden 2020-2034. 

Göthriks skola rymmer maximalt ca 175 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Matsalssituationen är ohållbar då det sitter betydligt fler barn per sittning än vad som är lämpligt 

utifrån lokalernas storlek. Trots maximerat nyttjande av matsalen råder platsbrist. Sett till antalet 

klassrum har skolan kapacitet för 325 elever. Det finns dock flera klassrum (6st) där ventilationen inte 

uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i ventilationssystemet innebär att 
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kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 18 elever, från 325 elever till 307, om inte 

kapacitetshöjande åtgärder vidtas.  

Rolfstorps skola 

Elevantalet i upptagningsområdet kommer enligt befolkningsprognosen varken minska eller öka 

nämnvärt under prognosperioden 2020-2034. En omorganisation i upptagningsområdet innebär dock 

att årkurs 4-6 som tidigare gått på Göthriks skola, fasas in på Rolfstorps skola från och med hösten 

2020. Detta innebär ett ökat lokalbehov på Rolfstorps skola.  

Rolfstorps skola rymmer i dagsläget maximalt 200 elever och det är matsalen som utgör 

begränsningen. Klassrummen tillåter maximalt 225 elever. Rolfstorps skolas nuvarande lösning med 

matsal på Ekekullens äldreboende ses över i kommande behovsanalys (som är under framtagande) 

avseende ny matsal, klassrum med tillhörande grupprum samt rum för lärararbetsplatser.  

Sammanställning Rolfstorp-Skällinge 
Behovet av elevplatser bedöms förändras marginellt fram till år 2034 baserat på befolkningsprognoser 

för 2020. Behovsanalys för området är under framtagande. 

7.5 Hunnestad - Gödestad/Himle 

Området Hunnestad-Gödestad hör samman med fem grundskolor: Bosgårdsskolan, Göthriks skola, 

Rolfstorps skola, Skällinge skola samt Lindbergs skola.  

Bosgårdsskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka stadigt under 

prognosperioden 2020-2034. I genomsnitt ökar elevantalet med cirka 17 elever per år. 

Behovet av åtgärder på Bosgårdsskolan är angeläget, framförallt bör matsalens kapacitet samt skolans 

totala kapacitet utredas och åtgärdas skyndsamt. I nuläget rymmer Bosgårdsskolan maximalt 390 

elever och det är matsalen som utgör begränsningen. Beräkningen utgår från den teoretiska 

kapaciteten på 130 sittplatser x tre sittningar samt 1,2m2 golvarea/matplats och elev (AFS 2009:2). 

Matsalssituationen är ohållbar då det i dagsläget sitter betydligt fler barn per sittning än vad som är 

lämpligt utifrån lokalernas storlek. Trots maximerat nyttjande av matsalen råder platsbrist. 

Klassrummen rymmer maximalt 625 elever. Hösten 2020 går 633 elever på skolan.  

Göthriks skola 

Elevantalet i upptagningsområdet kommer enligt befolkningsprognosen varken minska eller öka 

nämnvärt under prognosperioden 2020-2034. 

Göthriks skola rymmer maximalt ca 175 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Matsalssituationen är ohållbar då det sitter betydligt fler barn per sittning än vad som är lämpligt 

utifrån lokalernas storlek. Trots maximerat nyttjande av matsalen råder platsbrist. Sett till antalet 

klassrum har skolan kapacitet för 325 elever. Det finns dock flera klassrum (6st) där ventilationen inte 

uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i ventilationssystemet innebär att 

kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 18 elever, från 325 elever till 307, om inte 

kapacitetshöjande åtgärder vidtas.  

Rolfstorps skola 

Elevantalet i upptagningsområdet kommer enligt befolkningsprognosen varken minska eller öka 

nämnvärt under prognosperioden 2020-2034. En omorganisation i upptagningsområdet innebär dock 

att årkurs 4-6 som tidigare gått på Göthriks skola, fasas in på Rolfstorps skola från och med hösten 

2020s. Detta innebär ett ökat lokalbehov på Rolfstorps skola. 
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Rolfstorps skola rymmer i dagsläget maximalt 200 elever och det är matsalen som utgör 

begränsningen. Klassrummen tillåter maximalt 225 elever. Rolfstorps skolas nuvarande lösning med 

matsal på Ekekullens äldreboende ses över i kommande behovsanalys (som är under framtagande) 

avseende ny matsal, klassrum med tillhörande grupprum samt rum för lärararbetsplatser.  

Skällinge skola 
Skolans lokaler rymmer maximalt 100 elever sett till antalet klassrum. Det finns dock inga klassrum 

där ventilationen uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i 

ventilationssystemet innebär att kapaciteten bör skrivas ner med 12 elever, från 100 elever till 78, 

sett till antalet klassrum om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Skolan bedöms möta 

platsbehovet under hela prognosperioden utan åtgärder. 

Lindbergs skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka något under 

prognosperioden 2020-2034. I genomsnitt ökar elevantalet med ett par elever per år. 

I nuläget rymmer Lindbergs skola maximalt ca 460 elever och det är matsalen som utgör 

begränsningen. Sett till antalet klassrum har skolan kapacitet för 475 elever men det finns flera 

klassrum där ventilationen inte uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i 

ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 20 elever, 

från 475 elever till 455, om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Skolan har 8 klassrum (av 18 

klassrum) som rymmer färre än 25 elever. 

Sammanställning Hunnestad - Gödestad/Himle 
Behovet av elevplatser i Hunnestad-Gödestad/Himle-området bedöms öka framöver baserat på 

befolkningsprognoser för 2020. Behovsanalys för Skällinge, Göthrik och Rolfstorp är under 

framtagande. 

Inga nya förskolor är planerade i området.  

7.6 Södra kusten och Tvååker 

Södra kusten och Tvååker hör samman med två grundskolor: Bosgårdsskolan och Ankarskolan. 

Bosgårdsskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka stadigt under 

prognosperioden 2020-2034. I genomsnitt ökar elevantalet med cirka 17 elever per år. 

Behovet av åtgärder på Bosgårdsskolan är angeläget, framförallt bör matsalens kapacitet samt skolans 

totala kapacitet utredas och åtgärdas skyndsamt. I nuläget rymmer Bosgårdsskolan maximalt 390 

elever och det är matsalen som utgör begränsningen. Beräkningen utgår från den teoretiska 

kapaciteten på 130 sittplatser x tre sittningar samt 1,2m2 golvarea/matplats och elev (AFS 2009:2). 

Matsalssituationen är ohållbar då det i dagsläget sitter betydligt fler barn per sittning än vad som är 

lämpligt utifrån lokalernas storlek. Trots maximerat nyttjande av matsalen råder platsbrist. 

Klassrummen rymmer maximalt 625 elever. Hösten 2020 går 633 elever på skolan.  

Ankarskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet minska något fram till 

2025-2026 för att därefter öka igen. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 600 elever sett till antalet klassrum. Utomhusarean utgör 

en begränsning med maximalt 475 elever. Ankarskolan har i grunden utrymme för två paralleller plus 

möjlighet för cirka tre årskurser med tre paralleller. 
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Sammanställning Södra Kusten och Tvååker 
Behovet av elevplatser i Södra kusten och Tvååker bedöms öka avsevärt baserat på 

befolkningsprognoser för 2020. Skollokalernas kapacitet bedöms inte täcka framtida behov, 

framförallt åtgärder på Bosgårdsskolan är angeläget. Ny skola i området planeras i kommande 

planprogram för Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge.  

En ny förskola planeras stå klar i Tvååker år 2021.  

7.7 Veddige-Derome 

Området Veddige-Derome hör samman med fyra grundskolor: Lindbergs skola, Vidhögeskolan, 

Derome skola samt Kung Karl skola.  

Lindbergs skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka något under 

prognosperioden 2020-2034. I genomsnitt ökar elevantalet med ett par elever per år. 

I nuläget rymmer Lindbergs skola maximalt ca 460 elever och det är matsalen som utgör 

begränsningen. Sett till antalet klassrum har skolan kapacitet för 475 elever men det finns flera 

klassrum där ventilationen inte uppfyller kraven om minst 25 elever/klassrum. Bristande kapacitet i 

ventilationssystemet innebär att kapaciteten sett till antalet klassrum bör skrivas ner med 20 elever, 

från 475 elever till 455, om inte kapacitetshöjande åtgärder vidtas. Skolan har 8 klassrum (av 18 

klassrum) som rymmer färre än 25 elever.  

Vidhögeskolan 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet att öka under 

prognosperioden 2020-2034. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 670 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Idrottssalen klarar maximalt cirka 600-700 elever medan klassrummen klarar cirka 750 elever. 

Derome skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka fram till 2026 med 

120 elever för att sedan sjunka något igen till 2034. 

Skolans lokaler rymmer maximalt 125 elever och det är klassrummen som sätter begränsningen. 

Kung Karl skola 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever i upptagningsområdet öka marginellt under 

prognosperioden 2020-2034. 

I nuläget rymmer skolans lokaler maximalt 105 elever och det är toalettutrymmena som utgör 

begränsningen. Matsalen tillåter maximalt 125 elever medan klassrummen tillåter maximalt 125 

elever. 

Sammanställning Veddige.Derome 
Behovet av elevplatser i Veddige-Derome-området bedöms öka baserat på befolkningsprognoser för 

2020 och framåt. Kapaciteten på skolorna bedöms täcka kommande behov, och platsbehovet på 

Vidhögeskolan bedöms klara sig utan åtgärder fram till 2030. 

Kopplat till framtida utbyggnadsområden i Veddige ses behovet av förskoleplatser över.  
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8. Slutsatser  
Det kommer finnas behov av cirka 860 nya förskoleplatser för att möta efterfrågan fram till år 2034. 

Flera behovsanalyser är under framtagande vilket kommer visa på hur prognoserna utvecklas och 

lokalerna används.  

Kapacitetsutredningen som genomfördes under 2020 visar på stort behov av fler grundskoleplatser i 

område Nordväst, Centrum, Centrum Norr samt Öster inom en femårsperiod. I område Norr och 

Sydväst bedöms behoven komma längre fram i prognosperioden. 

Behoven stäms av löpande och behovsanalyser initieras efter behov.  

Behov förskola  
I område Norr byggs en ny förskola i Bua med 80 platser som ersätter Applagårdens förskola (51 

platser), vars tekniska livslängd bedöms vara slut. Bua förskola beräknas stå färdig hösten 2021. 

Vidare planeras för en ny förskola i Väröbacka med 120–160 platser. Förskolan i Limabacka, bestående 

av två byggnader om totalt 68 platser, kommer att avvecklas då den ena byggnadens tekniska livslängd 

bedöms vara slut och den andra byggnadens tillfälliga bygglov inte kan förlängas.  För att ersätta dessa 

förskolor kommer en ny förskola etableras i Limabacka i ett senare skede. 

I område Öster kommer en ny förskola i Tvååker med 160 platser, Stenens förskola ersätta Snickerns 

förskola (85 platser), vars tekniska livslängd bedöms vara slut. Delar av Sunnanängens förskola har på 

grund av platsbrist förlagt delar av sin verksamhet (17 platser) i intilliggande Centralskolan och kommer 

liksom Snickerns förskola flytta in i Stenens förskola, som beräknas öppna hösten 2021.  

I område Centrum Norr har gamla Håstensgårdens förskola med plats för 68 barn rivits för att ge plats 

åt nya Håstens förskola med plats för 140 barn. Håstens förskola öppnade i mars 2020.  

I område Sydväst kommer en ny förskola i Breared med 160 platser, Klapperstenens förskola ersätta 

Rundgårdens förskola (85 platser). Alvgatans förskola (17 platser) kommer liksom Rundgårdens 

förskola flytta in i Klapperstenens förskola i Breared som beräknas öppna hösten 2021. 

Det finns behovsanalyser framtagna för Varbergs stadsområde (där Centrum Norr ingår), Väröbacka, 

Limabacka, och Bua. Under 2020/2021 kommer det även tas fram en behovsanalys för Himledalen 

(Skällinge, Göthrik och Rolfstorp) och för Tvååker/Södra kusten. 

Behov grundskola 
För område Norr kommer en ny grundskolematsal på Bua förskola ge plats åt 390 grundskoleelever på 

tre sittningar från och med hösten 2021. Kommande ombyggnation avser ge plats åt två nya salar med 

tillhörande grupprum samt kapprum i ytan för gamla matsalen på Buaskolan.   

Ombyggnation av matsal och kök på Väröbackaskolan omfattas av kommande åtgärdsval för Norra 

kusten som hanteras av Samhällsutvecklingskontoret.  

För område Nordväst planeras en ny grundskola för att avlasta Bläshammar skola och Trönninge skola. 

För att klara den omedelbara platsbristen i grundskolorna planeras kapacitetshöjande åtgärder på 

Bläshammar skola och Trönninge skola fram tills att den planerade skolan i område Nordväst kan stå 

färdig. 
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För att klara den omedelbara platsbristen i grundskolorna planeras kapacitetshöjande åtgärder på 

Bläshammar skola och Trönninge skola fram tills att den planerade skolan i område Nordväst kan stå 

färdig. Det finns en behovsanalys framtagen för området Nordväst. 

I område Öster finns Göthriks skola som rymmer maximalt ca 175 elever och det är matsalen som 

utgör begränsningen. Matsalssituationen är ohållbar då det sitter betydligt fler barn per sittning än vad 

som är lämpligt utifrån lokalernas storlek. Trots maximerat nyttjande av matsalen råder platsbrist.  

Rolfstorps skola rymmer maximalt 200 elever och det är matsalen som utgör begränsningen. 

Klassrummen tillåter maximalt 225 elever. Rolfstorps skolas nuvarande lösning med matsal på 

Ekekullens äldreboende ses över i kommande behovsanalys (som är under framtagande) avseende ny 

matsal, klassrum med tillhörande grupprum samt lärararbetsplatser.  

Behovsanalyser för områdena Skällinge, Rolfstorp och Göthrik samt Tvååker är under framtagande. 

Behovet av åtgärder på Bosgårdsskolan är angeläget, framförallt bör matsalens kapacitet samt skolans 

totala kapacitet utredas och åtgärdas skyndsamt. I nuläget rymmer Bosgårdsskolan maximalt 390 

elever och det är matsalen som utgör begränsningen. Beräkningen utgår från den teoretiska 

kapaciteten på 130 sittplatser x tre sittningar samt 1,2m2 golvarea/matplats och elev (AFS 2009:2). 

Matsalssituationen är ohållbar då det i dagsläget sitter betydligt fler barn per sittning än vad som är 

lämpligt utifrån lokalernas storlek. Trots maximerat nyttjande av matsalen råder platsbrist. 

Klassrummen rymmer maximalt 625 elever. Hösten 2020 går 633 elever på skolan. 

Område Centrum Norr ingår i åtgärdsval för hela centrumområdet (Centrum Norr och Centrum) där 

kapacitetshöjande åtgärder på ett flertal skolor samt en ersättningsskola för Håstenskolan, vars 

tekniska livslängd bedöms vara slut, behandlas.  

Område Centrum ingår i åtgärdsval för hela centrumområdet (Centrum Norr och Centrum) där 

kapacitetshöjande åtgärder på bland annat Hagaskolan och Påskbergsskolan behandlas.   

För område Sydväst finns en behovsanalys framtagen för Varbergs stadsområde där Mariedal/Almers 

upptagningsområde ingår. Behovsanalys för Tvååker/Södra Kusten (Bosgårdsskolan, Sibbarps skola, 

Spannarps skola samt Ankarskolan) är under framtagande.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 137 Dnr FGN 2020/0483 

Dataskyddsombud avseende förskole- och 
grundskolenämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. utse Karin Malmsten till Dataskyddsombud för förskole- och

grundskolenämnden från och med 11 januari 2021 till och med den

12 januari 2022.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och 

ersatte då personuppgiftslagen, PUL. 

Respektive nämnd, revisorer och bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig 

för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt 

dataskyddsförordningen ska varje nämnd, revisorer, bolagsstyrelse och 

direktion utse ett Dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland 

annat ha följande uppgifter: 

 Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller

personuppgiftsbiträdet och de anställda som

behandlarpersonuppgifter om deras skyldigheter enligt

förordningen

 Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till

och utbilda personal

 Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende

dataskydd och övervaka genomförandet

 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen)

 Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som

rör behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i

andra frågor.

Dataskyddsombudet ska även kunna agera självständigt och oberoende i 
organisationen samt rapporterar till organisationens ledning. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övervägande 
Varberg och Kungsbacka kommuner delar på ett gemensamt 

Dataskyddsombud för berörda organisatoriska delar. Karin Malmsten är 

nu formellt utsett som Dataskyddsombud. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Karin Malmsten 

Förvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2020-10-19 Dnr: FGN 

2020/0483-1  
 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Marielle Neander 
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Dataskyddsombud avseende förskole- och 

grundskolenämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. utse Karin Malmsten till Dataskyddsombud för förskole- och 

grundskolenämnden från och med 11 januari 2021 till och med den 12 

januari 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla 

personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då 

personuppgiftslagen, PUL. 

 

Respektive nämnd, revisorer och bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt 

dataskyddsförordningen ska varje nämnd, revisorer, bolagsstyrelse och 

direktion utse ett Dataskyddsombud. 

 

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland 

annat ha följande uppgifter: 

 

 Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlarpersonuppgifter 

om deras skyldigheter enligt förordningen 

 Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och 

utbilda personal 

 Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 

dataskydd och övervaka genomförandet 

 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) 

 Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör 

behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra 

frågor. 



  2 (2) 
2020-10-19 Dnr: FGN 2020/0483-

1 
  
  
  
  

 
Dataskyddsombudet ska även kunna agera självständigt och oberoende i 
organisationen samt rapporterar till organisationens ledning. 
 

Övervägande 
Varberg och Kungsbacka kommuner delar på ett gemensamt 

Dataskyddsombud för berörda organisatoriska delar. Karin Malmsten är 

nu formellt utsett som Dataskyddsombud. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Kungsbacka och Varberg delar på kostnaden för det gemensamma 

dataskyddsombudet. Medel finns avsatta för tjänsten. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Ing-Marie Rundwall  

Tf. förvaltningschef    

 

Protokollsutdrag 

Karin Malmsten 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 131 Dnr FGN 2020/0418 

Remissvar - Motion om att införa "Språkstart 
Halland" i hela Varbergs kommun 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka motionen med tillägg att förskole- och

grundskolenämnden inte kan tillskjuta ekonomiska eller personella

resurser i enlighet med övervägandet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Avstå från att delta i beslut 
Linda Berggren (S) och Peter Stoltz (S) avstår från att delta i beslutet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar att arbetsutskottet föreslår förskole- och 

grundskolenämnden besluta tillstyrka motionen med tillägg att förskole- 

och grundskolenämnden inte kan tillskjuta ekonomiska eller personella 

resurser i enlighet med övervägandet.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan fatta beslut enligt förslag från 

ordförande och finner att så sker. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från förskole- och 
grundskolenämnden på motion från Jenny Bolgert (S) som föreslår att: 

- Kommunen inför Språkstart Halland i hela Varbergs kommun

Beslutsunderlag 
Jenny Bolgart (S), ”Inför Språkstart Halland i hela Varberg”, motion 

daterad 2020-06-13 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ställer sig positiva till syftet med ett 

införande av Språkstart Halland. Förvaltningen ser ingen möjlighet att 

bidra med ekonomiska resurser vid ett införande av Språkstart Halland då 

förvaltningen redan har ett pågående arbete för att stärka 

språkutvecklingen för yngre barn. Däremot kan förvaltningen bidra med 

samverkan och samarbete för att stärka kopplingen mellan Språkstart 

Halland och det språkutvecklande arbete som förvaltningen bedriver idag.  
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Förvaltningens arbete med språkutveckling 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under de senaste åren arbetat 

med språkutveckling för yngre barn genom insatsen ”Levande läsning”. 

Insatsen har pågått under tre år och omfattar samtliga av de kommunala 

förskolorna i kommunen. Levande läsning har genomförts i samverkan med 

Göteborg universitet, som deltagit både i planering och 

genomförandeprocessen. All personal som arbetar inom förskolan har fått 

kompetensutveckling inom språkutveckling. Som en del av Levande läsning 

har det inrättats kapprumsbibliotek på samtliga förskolor. 

Kapprumsbiblioteken kunde inrättas med hjälp av finansiering från 

Sparbanksstiftelsen. Insatsen har följts upp genom läsvaneenkät och det 

sker kontinuerliga avstämningar med rektorer och förskolepersonal på 

samtliga förskolor.  

 

Idag arbetar förvaltningen med språkutvecklande stöd till förskolorna 

genom SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). I Varbergs 

kommun bedrivs en långsiktig utvecklingsprocess i samverkan med 

Skolverket för att stärka och stödja ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Genom arbetet ska alla barn i förskolan ges möjlighet att 

utveckla sin identitet, ett nyanserat talspråk och ordförråd både på svenska 

språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än 

svenska. Insatsen innebär kompetensutveckling och processarbete på 

kommunens samtliga förskolor under kommande tre läsår. 

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

Ledningsgruppen  
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Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Julia von Platen,    
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Remissvar - Motion om att införa "Språkstart 

Halland" i hela Varbergs kommun 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna förvaltningens överväganden och översända till 

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från förskole- och grundskolenämnden 
på motion från Jenny Bolgert (S) som föreslår att: 

- Kommunen inför Språkstart Halland i hela Varbergs kommun 

 

Beslutsunderlag 
Jenny Bolgart (S), ”Inför Språkstart Halland i hela Varberg”, motion daterad 

2020-06-13 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ställer sig positiva till syftet med ett 

införande av Språkstart Halland. Förvaltningen ser ingen möjlighet att bidra 

med ekonomiska resurser vid ett införande av Språkstart Halland då 

förvaltningen redan har ett pågående arbete för att stärka språkutvecklingen 

för yngre barn. Däremot kan förvaltningen bidra med samverkan och 

samarbete för att stärka kopplingen mellan Språkstart Halland och det 

språkutvecklande arbete som förvaltningen bedriver idag.  

 

Förvaltningens arbete med språkutveckling 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under de senaste åren arbetat med 

språkutveckling för yngre barn genom insatsen ”Levande läsning”. Insatsen 

har pågått under tre år och omfattar samtliga av de kommunala förskolorna i 

kommunen. Levande läsning har genomförts i samverkan med Göteborg 

universitet, som deltagit både i planering och genomförandeprocessen. All 

personal som arbetar inom förskolan har fått kompetensutveckling inom 

språkutveckling. Som en del av Levande läsning har det inrättats 
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kapprumsbibliotek på samtliga förskolor. Kapprumsbiblioteken kunde inrättas 

med hjälp av finansiering från Sparbanksstiftelsen. Insatsen har följts upp 

genom läsvaneenkät och det sker kontinuerliga avstämningar med rektorer 

och förskolepersonal på samtliga förskolor.  

 

Idag arbetar förvaltningen med språkutvecklande stöd till förskolorna genom 

SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). I Varbergs kommun 

bedrivs en långsiktig utvecklingsprocess i samverkan med Skolverket för att 

stärka och stödja ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genom 

arbetet ska alla barn i förskolan ges möjlighet att utveckla sin identitet, ett 

nyanserat talspråk och ordförråd både på svenska språket och sitt modersmål, 

om barnet har ett annat modersmål än svenska. Insatsen innebär 

kompetensutveckling och processarbete på kommunens samtliga förskolor 

under kommande tre läsår. 

 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén 

Utvecklingschef  

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen  

Ledningsgruppen  

 
 

Ing-Marie Rundwall 

Tf förvaltningschef  



  
  

 Ort Varberg 2020-06-13 

Inför språkstart i hela Varberg! 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts (Lgr 11). 

Sedan 2017 har Region Halland medel avsatta för att tillsammans med Hallands 
kommuner satsa på ”Språkstart Halland”. Satsningen riktar sig till föräldrar med små 
barn och innebär att barnfamiljer ska nås med inspiration och information kring små 
barns språkutveckling. Syftet är att uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt 
språk. Vi vet att många barn inte får det stöd och den stimulans som de behöver. 
Läsförmåga och läsförståelse har betydelse för alla skolämnen och i slutändan 
barnens möjligheter att klara skolan. Under skolåren växer gapet mellan starka och 
svaga läsare. Genom Språkstart Halland vill Regionen bidra till ett mer långsiktigt 
hållbart och jämlikt samhälle.  

Högläsning för barn är inte bara en jämlikhetsfråga utan också en jämställdhetsfråga. 
Idag är nästan var tredje pojke en svag läsare och det beror på att de ägnar mindre tid 
åt läsning än flickor. Barns språkutveckling är avgörande för barnens senare 
skolresultat. I Storbritannien har likande satsning varit igång sedan 1992. De barn 
som ingått i satsningen har presterat bättre i skolan än kontrollgrupperna i samtliga 
tester. Vi har forskning som går att följa flera år tillbaka att denna satsning faktiskt 
ger goda resultat. 

Språkstart Halland går till så här: Alla familjer får ett besök av en biblioteksanställd 
språkstartare då barnet är 6 månader gammalt. Besöken är gratis. Under besöket får 
familjen tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till att läsa, sjunga, 
rimma och ramsa tillsammans. Vid 11 månader erbjuds ytterligare ett besök och nästa 
språkpaket. Vid 3 års ålder följs det upp igen. Regionen (driftnämnden kultur och 
skola) står för kostnad av material och metoder. Kommunen står för personal eller 
språkstartare. Hylte kommun införde språkstart 2017. Halmstad påbörjade en 
pilotstudie 2018. I Varberg pågår planering och uppbyggande men man saknar 
resurser och en politisk vilja. Socialdemokraterna i Varberg tycker det är självklart att 
vi också ska vara med i satsningen. Vi föreslår därför att: 

- Kommunen inför Språkstart Halland i hela Varbergs kommun.   

För den socialdemokratiska gruppen i kultur- och fritid. 
Jenny Bolgert 
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§ 132 Dnr FGN 2020/0456 

Remissvar: Strategi för långsiktig inkludering i 
Varberg 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 14 februari 2017, § 25, en strategi för långsiktig 
inkludering i Varberg. Enligt strategin ska revidering ske vart fjärde år. 

Varbergs kommun har som vision att vara Västkustens kreativa mittpunkt. 
Visionsarbetet ska genomsyras av två förhållningssätt, varav det ena 
handlar om hållbarhet. För att förtydliga innebörden i förhållningssättet 
har fullmäktige i Varberg antagit Hållbarhetsmål för perioden 2017–2025. 
I kommunens lokala hållbarhetsmål finns målsättning om att 
Varberg ska vara ett inkluderande samhälle, med ambitionen att 
organisationen ska ha ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas 
av mångfald, inflytande och omtanke. Strategi för långsiktig inkludering i 
Varberg syftar till att bidra till den målsättningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända Remiss – 
Strategi för långsiktig inkludering i Varberg till samtliga nämnder och 
bolag för yttrande. Yttrandet förväntas inkomma till kommunstyrelsen 
senast 31 december 2020. 

Beslutsunderlag 
Remiss – Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 

Övervägande 

Förskole- och grundskoleförvaltningen välkomnar möjligheten att yttra sig i 
remissvar om reviderad Strategi för långsiktig inkludering i Varberg. 

För att möjliggöra en effektfull styrning för en långsiktig inkludering anser 
förvaltningen att ett antal tydliggöranden och vägval för strategins 
bakgrund och bidrag till kommunens styrning och ledning, samt processen 
att ta fram områden och prioriteringar, behöver göras. 

Tydliggöra bakgrund, mål och prioriteringar 
Förvaltningen anser att förslaget på reviderad strategi hade tydliggjorts av 
en kort bakgrund vilka politiska mål och ambitioner Strategi för långsiktig 
inkludering i Varberg syftar till att utveckla. Hänvisningar till 
”inkluderande uppdrag”, ”delaktighet”, ”hållbarhetsuppdrag” samt ”globala 
överenskommelser och nationella lagar” kan med fördel konkretiseras. 
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Förvaltningen uppfattar en ambition att genom strategidokumentet 
prioritera långsiktig inkludering utifrån diskrimineringsgrunden etnisk 
tillhörighet samt senaste årens ökade invandring till Sverige och Varberg. I 
Vision Varberg, kommunfullmäktigemål, hållbarhetsmål och andra lokala 
styrdokument bedömer förvaltningen att inkluderingsperspektivet är 
bredare, och kan förenklat sägas utgå från de sju 
diskrimineringsgrunderna. I föregående Strategi för långsiktig inkludering 
i Varberg fanns det en bakgrund och tydlighet varför inkludering med 
fokus på invandring och mångkulturprioriterades. Förvaltningen saknar 
denna tydlighet och koppling till övriga styrdokument i nuvarande förslag 
på revidering. 
 
Visa på hur strategin bidrar i kommunens styrning och ledning 
I förslaget på reviderad strategi riktar sig strategidokumentet till olika 
perspektiv och nivåer i hela organisationen. Exempel är bemötande och 
tillit utifrån chefs- och medarbetarskapet, arbetssätt och rutiner i 
organisationen, delaktighet inför beslut av olika målgrupper samt 
anställning och upphandling. Enligt förvaltningen hanteras ett antal av 
dessa perspektiv redan i olika styrdokument lokalt och nationellt. 
 
För att bidra i kommunens styrning och ledning för den viktiga frågan om 
inkludering anser förvaltningen att det behöver förtydligas hur Strategi för 
långsiktig inkludering i Varberg relaterar till andra styrdokument och ger 
ett mervärde i styrningen. Ska exempelvis strategin implementeras i 
kommunens Arbetsgivarpolitiska program och att verksamheterna 
därefter arbetar utifrån dessa ändringar, eller ska arbetsgivarperspektivet i 
verksamheterna både ta hänsyn till strategin och andra styrdokument som 
berör inkluderingsfrågan? Och ska nuvarande verksamhetsplansarbete 
utifrån politiska mål och inriktningar – enligt den process Styrmodell för 
Varbergs kommun fastställer – kompletteras utifrån strategin under 
pågående mandatperiod eller anses det vara omhändertaget i beslutade 
fullmäktigemål och därmed nämndsmålsarbetet? Förvaltningen bedömer 
att perspektivet till exempel redan ingår i målprocessen och i 
arbetsgivarperspektivet, men kan givetvis utifrån en politisk viljeinriktning 
än tydligare lyftas fram i befintlig styrning och ledning. För att säkerställa 
en långsiktig styrning kan strategin implementeras i arbetet inför nästa 
målperiod 2024–2027.  
 
Utan förtydliganden i relation till andra styrdokument finns en risk att 
strategin kommer att uppfattas som en ytterligare styrsignal i ett redan 
prioriterat arbete utifrån både lokala och nationella styrdokument, och 
därmed inte bidra till ytterligare utveckling i praktiken. 
 
Hur strategin tydligare kan ange gemensamma prioriteringar 
Enligt riktlinjer om kommunens styrdokument ska en strategi ange riktning 
och prioriteringar inom ett visst område. I nuvarande förslag anges dessa 
riktningar i ”Kommunens väg framåt”. Som tidigare nämnts anser 
förvaltningen att flera av dessa områden hanteras i redan befintlig styrning. 
Förvaltningen anser att strategin skulle kunna bidra i ett gemensamt arbete 
för ett antal områden där en gemensam förflyttning är önskvärd, men att 
nuvarande förslag inte fångar sådana områden fullt ut. Troligen krävs en 
fördjupad dialog med samtliga bolag och nämnder för att identifiera vilka 
gemensamma områden som är mest prioriterade. 
 
I Styrmodell för Varbergs kommun poängteras att all verksamhet ska utgå 
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från grunduppdraget för varje nämnd och bolag. I förskola och skola finns 
en tydlig nationell styrning för att stärka långsiktig inkludering. Det 
handlar exempelvis om hur resurser fördelas, uppföljning genomförs, hur 
utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov, att förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna, möjliggörande av barn 
och elevers delaktighet och inflytande samt innehåll och mål för 
undervisningen, med mera. Strategin kan med fördel bidra till 
inkluderingen i Varberg genom att visa på gemensamma prioriteringar för 
att stärka just grunduppdragen, en grundläggande förutsättning för detta är 
en nära och djup dialog med nämnder och bolag i framtagande och 
genomförande av strategin. 
 
Tydliggörande av ansvar och stöd 
I nuvarande förslag uppfattar förvaltningen att det finns en förväntan på 
nämnderna och bolagens verksamheter att utveckla sitt arbete medan 
kommunstyrelsens ansvar att leda, stödja och samordna beskrivs i mindre 
omfattning. Avsnitten Stöd i inkluderingsarbetet och Ansvarsfördelning 
bör därför förtydligas för att visa hur kommunen i ett gemensamt arbete 
kan stödja långsiktig inkludering. Samsyn, långsiktighet, samverkansytor 
och resurser för arbetet kommer att krävas om en gemensam förflyttning av 
nämndernas och bolagens uppdrag ska kunna genomföras, enligt förskole- 
och grundskoleförvaltningens bedömning. 
 
Målgrupp och språk 
Förvaltningen bedömer att olika aktörer såsom elever, kund, 
ledningsgrupp, liten/ stor organisation inte behöver exemplifieras då det 
är tydligt att strategin riktar sig till hela organisationen.  
 
Enstaka exempel från forskningsprojekt och olika beskrivningar av 
framgångsrika förhållnings- och arbetssätt är viktig bakgrund och stöd i 
arbetet framåt men behöver inte vara del av strategidokumentet, det reser 
snarare frågor om vilken annan forskning, kunskap eller tillvägagångssätt 
som kan tänkas bidra. 
 
Vidare kan det övervägas om vi-formen i texten ska ändras till Kommunen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 

Ansvarig handläggare 
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Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Hassel 
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Remissvar: Strategi för långsiktig inkludering i 

Varberg 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna förvaltningens överväganden och översända till 

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 14 februari 2017, § 25, en strategi för långsiktig 
inkludering i Varberg. Enligt strategin ska revidering ske vart fjärde år. 
 
Varbergs kommun har som vision att vara Västkustens kreativa mittpunkt. 
Visionsarbetet ska genomsyras av två förhållningssätt, varav det ena 
handlar om hållbarhet. För att förtydliga innebörden i förhållningssättet har 
fullmäktige i Varberg antagit Hållbarhetsmål för perioden 2017–2025. 
I kommunens lokala hållbarhetsmål finns målsättning om att 
Varberg ska vara ett inkluderande samhälle, med ambitionen att 
organisationen ska ha ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas 
av mångfald, inflytande och omtanke. Strategi för långsiktig inkludering i 
Varberg syftar till att bidra till den målsättningen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända Remiss – Strategi 
för långsiktig inkludering i Varberg till samtliga nämnder och bolag för 
yttrande. Yttrandet förväntas inkomma till kommunstyrelsen senast 31 
december 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Remiss – Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen välkomnar möjligheten att yttra sig i 
remissvar om reviderad Strategi för långsiktig inkludering i Varberg.  
 
För att möjliggöra en effektfull styrning för en långsiktig inkludering anser 
förvaltningen att ett antal tydliggöranden och vägval för strategins bakgrund 
och bidrag till kommunens styrning och ledning, samt processen att ta fram 
områden och prioriteringar, behöver göras. 
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Tydliggöra bakgrund, mål och prioriteringar 
Förvaltningen anser att förslaget på reviderad strategi hade tydliggjorts av en 
kort bakgrund vilka politiska mål och ambitioner Strategi för långsiktig 
inkludering i Varberg syftar till att utveckla. Hänvisningar till ”inkluderande 
uppdrag”, ”delaktighet”, ”hållbarhetsuppdrag” samt ”globala 
överenskommelser och nationella lagar” kan med fördel konkretiseras.  
 
Förvaltningen uppfattar en ambition att genom strategidokumentet prioritera 
långsiktig inkludering utifrån diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet samt 
senaste årens ökade invandring till Sverige och Varberg. I Vision Varberg, 
kommunfullmäktigemål, hållbarhetsmål och andra lokala styrdokument 
bedömer förvaltningen att inkluderingsperspektivet är bredare, och kan 
förenklat sägas utgå från de sju diskrimineringsgrunderna. I föregående 
Strategi för långsiktig inkludering i Varberg fanns det en bakgrund och 
tydlighet varför inkludering med fokus på invandring och mångkultur 
prioriterades. Förvaltningen saknar denna tydlighet och koppling till övriga 
styrdokument i nuvarande förslag på revidering. 
 
Visa på hur strategin bidrar i kommunens styrning och ledning 
I förslaget på reviderad strategi riktar sig strategidokumentet till olika 
perspektiv och nivåer i hela organisationen. Exempel är bemötande och tillit 
utifrån chefs- och medarbetarskapet, arbetssätt och rutiner i organisationen, 
delaktighet inför beslut av olika målgrupper samt anställning och 
upphandling. Enligt förvaltningen hanteras ett antal av dessa perspektiv redan 
i olika styrdokument lokalt och nationellt.  
 
För att bidra i kommunens styrning och ledning för den viktiga frågan om 
inkludering anser förvaltningen att det behöver förtydligas hur Strategi för 
långsiktig inkludering i Varberg relaterar till andra styrdokument och ger ett 
mervärde i styrningen. Ska exempelvis strategin implementeras i kommunens 
Arbetsgivarpolitiska program och att verksamheterna därefter arbetar utifrån 
dessa ändringar, eller ska arbetsgivarperspektivet i verksamheterna både ta 
hänsyn till strategin och andra styrdokument som berör inkluderingsfrågan? 
Och ska nuvarande verksamhetsplansarbete utifrån politiska mål och 
inriktningar – enligt den process Styrmodell för Varbergs kommun fastställer 
– kompletteras utifrån strategin under pågående mandatperiod eller anses det 
vara omhändertaget i beslutade fullmäktigemål och därmed 
nämndsmålsarbetet? Förvaltningen bedömer att perspektivet till exempel 
redan ingår i målprocessen och i arbetsgivarperspektivet, men kan givetvis 
utifrån en politisk viljeinriktning än tydligare lyftas fram i befintlig styrning 
och ledning. För att säkerställa en långsiktig styrning kan strategin 
implementeras i arbetet inför nästa målperiod 2024–2027.  
 
Utan förtydliganden i relation till andra styrdokument finns en risk att 
strategin kommer att uppfattas som en ytterligare styrsignal i ett redan 
prioriterat arbete utifrån både lokala och nationella styrdokument, och 
därmed inte bidra till ytterligare utveckling i praktiken.  
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Hur strategin tydligare kan ange gemensamma prioriteringar 

Enligt riktlinjer om kommunens styrdokument ska en strategi ange riktning 
och prioriteringar inom ett visst område. I nuvarande förslag anges dessa 
riktningar i ”Kommunens väg framåt”. Som tidigare nämnts anser 
förvaltningen att flera av dessa områden hanteras i redan befintlig styrning. 
Förvaltningen anser att strategin skulle kunna bidra i ett gemensamt arbete för 
ett antal områden där en gemensam förflyttning är önskvärd, men att 
nuvarande förslag inte fångar sådana områden fullt ut. Troligen krävs en 
fördjupad dialog med samtliga bolag och nämnder för att identifiera vilka 
gemensamma områden som är mest prioriterade. 
 
I Styrmodell för Varbergs kommun poängteras att all verksamhet ska utgå 
från grunduppdraget för varje nämnd och bolag. I förskola och skola finns en 
tydlig nationell styrning för att stärka långsiktig inkludering. Det handlar 
exempelvis om hur resurser fördelas, uppföljning genomförs, hur utbildningen 
ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov, att förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna, möjliggörande av barn och elevers 
delaktighet och inflytande samt innehåll och mål för undervisningen, med 
mera. Strategin kan med fördel bidra till inkluderingen i Varbeg genom att visa 
på gemensamma prioriteringar för att stärka just grunduppdragen, en 
grundläggande förutsättning för detta är en nära och djup dialog med 
nämnder och bolag i framtagande och genomförande av strategin. 
 
Tydliggörande av ansvar och stöd 
I nuvarande förslag uppfattar förvaltningen att det finns en förväntan på 
nämnderna och bolagens verksamheter att utveckla sitt arbete medan 
kommunstyrelsens ansvar att leda, stödja och samordna beskrivs i mindre 
omfattning. Avsnitten Stöd i inkluderingsarbetet och Ansvarsfördelning bör 
därför förtydligas för att visa hur kommunen i ett gemensamt arbete kan 
stödja långsiktig inkludering. Samsyn, långsiktighet, samverkansytor och 
resurser för arbetet kommer att krävas om en gemensam förflyttning av 
nämndernas och bolagens uppdrag ska kunna genomföras, enligt förskole- och 
grundskoleförvaltningens bedömning. 
 
Målgrupp och språk 
Förvaltningen bedömer att olika aktörer såsom elever, kund, ledningsgrupp, 
liten/ stor organisation inte behöver exemplifieras då det är tydligt att 
strategin riktar sig till hela organisationen.  
 
Enstaka exempel från forskningsprojekt och olika beskrivningar av 
framgångsrika förhållnings- och arbetssätt är viktig bakgrund och stöd i 
arbetet framåt men behöver inte vara del av strategidokumentet, det reser 
snarare frågor om vilken annan forskning, kunskap eller tillvägagångssätt som 
kan tänkas bidra.  
 
Vidare kan det övervägas om vi-formen i texten ska ändras till Kommunen. 
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Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Maria Wirén
UtvecklingschefTf. Förvaltningschef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Ansvarig handläggare 
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Kommunstyrelsens förvaltning  

  

Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 

Syfte 

Syftet med inkluderingsstrategin är att beskriva det inkluderande 

uppdraget och förtydliga hur Varbergs kommuns nämnder och bolag ska 

arbeta för att gemensamt ta ett kliv framåt mot en kommun som präglas 

av delaktighet.  

Strategiskt vägval 

Det inkluderande uppdraget i Varbergs kommun tar avstamp i globala 

överenskommelser och nationella lagar, men är också tätt 

sammankopplat med lokala politiska mål och inriktningar. I vår kommun 

ska det finnas goda förutsättningar för delaktighet och social 

sammanhållning för att alla människor som bor och verkar här ska må 

bra och ges samma möjligheter.  

Fokus för Varbergs kommuns inkluderingsarbete är ökad delaktighet och 

vi ska systematiskt arbeta med att utveckla ett samhälle där människor 

känner gemenskap och tillhörighet, där de upplevda avstånden mellan 

olika grupper är små och där det finns mellanmänsklig tillit och 

förtroende för samhällets institutioner. Ökad delaktighet påverkar också 

människors möjligheter att uppfylla grundläggande behov så som tillgång 

till bostad, arbetsmarknad/skolsystem och välfärd men också att utöva 

sina demokratiska rättigheter. En person kan inte inkludera sig i 

samhället på egen hand. 

För att lyckas behöver inkluderingsperspektivet finnas med i de 

långsiktiga utvecklingsfrågor som kommunen står inför – inkludering ska 

vara en del i vårt hållbarhetsarbete. Sociala investeringar är i likhet med 

andra investeringar en fråga om vad som lönar sig på sikt och arbetet 

måste få ta tid. 
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Kommunstyrelsens förvaltning  

  

Kommunens väg framåt 

Vi ska utveckla vår verksamhet utifrån forskning och beprövad erfarenhet 

tillsammans med civilsamhället. För att ta ett kliv framåt mot en kommun som 

präglas av delaktighet, tillit och social sammanhållning måste vi både tänka och 

agera inkluderande i alla led (i ledningsgrupper, i arbetsgrupper, i samarbete med 

externa parter och så vidare).  

Inkluderande arbetssätt och rutiner 

Vi ska säkerställa att vi inte har arbetssätt och rutiner som är exkluderande, varken 

för invånare eller medarbetare. Behoven hos dem som berörs ska styra hur vi 

arbetar. Vi ska arbeta utifrån och in – inte tvärtom. Människor, som på olika sätt 

riskerar att exkluderas, är inte en homogen grupp. Inkludering handlar inte om att 

individer, som på olika sätt bryter mot majoritetsnormen, ska visa sig förmögna att 

anpassa sig till majoritetens värderingar, utan om ett öppet samhälle. Ingen 

verksamhet är för liten eller för stor för att arbeta med inkludering.  

Bredda perspektiven 

Vi ska utveckla ett hållbart samhälle tillsammans med de människor som berörs och 

säkerställa att vi har en bred representation i de perspektiv vi samlar in som 

underlag för beslut och processer (det kan handla om såväl medborgardialog och 

brukardialog som utredningar). Detta kräver att vi har kunskap om vilka perspektiv 

som behövs och hur vi går till väga för att inkludera dem.   

Öka tilliten till människors förmåga 

Vi ska lita på människans förmåga och utgå från möjligheter i vår verksamhet, och i 

våra beslut. Tro på deltagares jobbmöjligheter är av avgörande betydelse för 

chansen att få jobb.1 Det är rimligt att tänka sig att detta är applicerbart i en bredare 

bemärkelse – det vill säga tro på människors förmåga generellt – exempelvis elevers 

förmåga att lära, en kunds förmåga inom hemtjänsten att bli mer självgående och 

en nyanländs förmåga att lära sig svenska. Varje enskild medarbetare kan påverka 

kollegor och invånare genom attityd och bemötande. 

 

1 I ett forskningsprojekt vid Vaeksthusets forskningscenter i Danmark har studier visat att medborgaren som har en 
handläggare som generellt sett tror på deltagarens jobbmöjligheter ger en 32-procentig större jobbeffekt. Där drar 
man slutsatsen att handläggarens tro på deltagarens jobbmöjlighet är av avgörande betydelse, den så kallade 
handläggareffekten.   
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Kommunstyrelsens förvaltning  

  

Våga anställa och upphandla normkritiskt  

Vi ska visa vägen och anställa människor som på olika sätt avviker från normen. Det 

kan till exempel handla om personer som har kompetenser och kunskaper som vi 

har nytta av och behöver, men där bristande svenska utgör ett hinder för att komma 

in på arbetsmarknaden. Vi ska vara en arbetsgivare som ser möjligheter och bidrar 

till att människor utvecklas på sin arbetsplats. Vi ska också ta ansvar för att de krav 

vi ställer på våra leverantörer och samarbetspartners inte exkluderar människor 

utan tvärtom uppmuntrar till inkludering.  

Stöd i inkluderingsarbetet 

Genom samarbete över organisationsgränser och mellan verksamheter ska vi möta 

de utmaningar som finns kopplat till dessa frågor. Som stöd i arbetet finns bland 

annat Inkluderingscentrum - en samverkansyta där representanter från olika 

förvaltningar, och med olika kompetens, arbetar tillsammans för att driva på 

kommunens inkluderingsarbete, omvärldsbevaka inom området, finnas som stöd 

och bollplank samt hantera mottagandet av nyanlända personer. Även 

hållbarhetsstrateg samt HR-avdelning kan stötta i inkluderingsarbetet. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige antar strategin, kommunstyrelsen leder och samordnar 

arbetet och respektive nämnd och bolag ansvar för att strategin genomförs i 

verksamheterna.  

Uppföljningen av arbetet ska ske i hållbarhetsbokslutet och i rapportering och 

analys av arbetet med kommunfullmäktiges mål- och inriktningar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 133 Dnr FGN 2020/0471 

Värden och lika möjligheter 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. det systematiska kvalitetsarbetet, avseende värden och lika

möjligheter, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

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

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som 
förvaltningen gjort som ett resultat av processen Värden och lika 
möjligheter. 

Värden och lika möjligheter utgår från tidigare års kvalitetsarbete 
Trygghet och trivsel och har fördjupats genom att tydligare analysera 
demokrati- och värdegrundsuppdraget i utbildningen, det kompensatoriska 
uppdraget för alla barn och elevers lika möjligheter samt arbetet med 
övergångar. Syftet är att nämnden och verksamheten ska få en djupare 
analys av det som kallas demokrati- och värdegrundsuppdraget samt det 
kompensatoriska uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Värden och lika möjligheter 2020 

Övervägande 

Värden och lika möjligheter är en analysrapport för de kommunala 
verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 
Rapporten följer upp delar av nämndens mål och nationella mål. Processen 
2020 satte fokus på tillgängliga lärmiljöer, i syfte att analysera hur alla barn 
och elever ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap 
i hela lärmiljön.  

Beskrivningar och analys efter dialog med verksamheterna har kretsat kring 
fyra områden: 

 Normer och attityder i skolan

 Strategier och stödstrukturer för lärande
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 Övergångar och överlämningar 

 Lokaler och samverkan 

De fyra områdena och dess innehåll beskriver viktiga delar av hela 
lärmiljön, både kvaliteter och utvecklingsområden har identifierats utifrån 
områdena. 
 

Kvalitet att värna 
 
Påbörjan av gemensamt utvecklingsarbete för alla skolformer 
Analysen visar på kvaliteter att värna och utvecklingsområden med 
gemensamma beröringspunkter för de olika verksamheterna. Det ger 
förutsättningar att utveckla gemensamma strategier och tidiga insatser som 
får effekt under hela utbildningen.  
 
Systematiskt arbete för att följa och stödja barn och elever 
I förskola, grundskola och grundsärskola finns ett systematiskt arbete att 
följa barn och elevers olika förutsättningar och behov samt etablerade 
arbetssätt. 
  
Strategier och stödstrukturer för lärande 
I arbetet med pedagogiska stödstrukturer och förändringar i de fysiska 
lärmiljöerna för att möta barn och elevers olika förutsättningar finns en hög 
medvetenhet. 
 

Utvecklingsområden 
 
Utveckling av hela läroplansuppdraget för att utveckla 
undervisning som tydligt förmedlar kunskaper och värden  
På alla nivåer i organisationen arbeta för att demokrati- och 
värdegrundsuppdraget samt kunskapsuppdraget bidrar till varandra och 
inte ses som olika delar. 
 
Utveckla kompetens och stöd för barn och elever att särskilt 
beakta 
Andelen barn och elever att särskilt beakta tenderar att öka, såväl 
övergripande stöd i förvaltningen och samverkan behöver utvecklas för att 
stödja verksamheterna. 
 
Övergångar och överlämning mellan förskola, förskoleklass och 
fritidshem samt vid skolbyte 
Övergripande stöd för dialog mellan verksamheter och rutiner för 
överlämning.  
 
Möjliggöra för att utveckla nuvarande utmaningar i lokaler 

Analysen har visat på utmaningar med befintliga lokaler samt samverkan 

med andra förvaltningar vid åtgärder av lokaler och det dagliga arbetet. 

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

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Hassel 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Värden och lika möjligheter 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. det systematiska kvalitetsarbetet, avseende värden och lika

möjligheter, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

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

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som 
förvaltningen gjort som ett resultat av processen Värden och lika möjligheter. 

Värden och lika möjligheter utgår från tidigare års kvalitetsarbete Trygghet 
och trivsel och har fördjupats genom att tydligare analysera demokrati- och 
värdegrundsuppdraget i utbildningen, det kompensatoriska uppdraget för alla 
barn och elevers lika möjligheter samt arbetet med övergångar. Syftet är att 
nämnden och verksamheten ska få en djupare analys av det som kallas 
demokrati- och värdegrundsuppdraget samt det kompensatoriska uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Värden och lika möjligheter 2020 

Övervägande 
Värden och lika möjligheter är en analysrapport för de kommunala 
verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 
Rapporten följer upp delar av nämndens mål och nationella mål. Processen 
2020 satte fokus på tillgängliga lärmiljöer, i syfte att analysera hur alla barn 
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och elever ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i 
hela lärmiljön.  

Beskrivningar och analys efter dialog med verksamheterna har kretsat kring 
fyra områden: 

 Normer och attityder i skolan

 Strategier och stödstrukturer för lärande

 Övergångar och överlämningar

 Lokaler och samverkan

De fyra områdena och dess innehåll beskriver viktiga delar av hela lärmiljön, 
både kvaliteter och utvecklingsområden har identifierats utifrån områdena. 

Kvalitet att värna 

Påbörjan av gemensamt utvecklingsarbete för alla skolformer 
Analysen visar på kvaliteter att värna och utvecklingsområden med 
gemensamma beröringspunkter för de olika verksamheterna. Det ger 
förutsättningar att utveckla gemensamma strategier och tidiga insatser som får 
effekt under hela utbildningen.  

Systematiskt arbete för att följa och stödja barn och elever 
I förskola, grundskola och grundsärskola finns ett systematiskt arbete att följa 
barn och elevers olika förutsättningar och behov samt etablerade arbetssätt. 

Strategier och stödstrukturer för lärande 
I arbetet med pedagogiska stödstrukturer och förändringar i de fysiska 
lärmiljöerna för att möta barn och elevers olika förutsättningar finns en hög 
medvetenhet. 

Utvecklingsområden 

Utveckling av hela läroplansuppdraget för att utveckla 
undervisning som tydligt förmedlar kunskaper och värden  
På alla nivåer i organisationen arbeta för att demokrati- och 
värdegrundsuppdraget samt kunskapsuppdraget bidrar till varandra och inte 
ses som olika delar. 

Utveckla kompetens och stöd för barn och elever att särskilt beakta 
Andelen barn och elever att särskilt beakta tenderar att öka, såväl 
övergripande stöd i förvaltningen och samverkan behöver utvecklas för att 
stödja verksamheterna. 

Övergångar och överlämning mellan förskola, förskoleklass och 
fritidshem samt vid skolbyte 
Övergripande stöd för dialog mellan verksamheter och rutiner för 
överlämning.  
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Möjliggöra för att utveckla nuvarande utmaningar i lokaler 

Analysen har visat på utmaningar med befintliga lokaler samt samverkan med 

andra förvaltningar vid åtgärder av lokaler och det dagliga arbetet. 

Ekonomi och verksamhet 
Beslut påverkar inte ekonomi och verksamhet. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Maria Wirén 

T.f. förvaltningschef Utvecklingschef 

Protokollsutdrag 
Ansvarig handläggare 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 
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Sammanfattning 

Värden och lika möjligheter är en analysrapport för de kommunala verksamheterna 

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

nämndens mål och nationella mål. Processen 2020 satte fokus på tillgängliga 

lärmiljöer, i syfte att analysera hur alla barn och elever ges tillgång till och möjlighet 

att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Beskrivningar och analys efter 

dialog med verksamheterna har kretsat kring fyra områden: 

• Normer och attityder i skolan 

• Strategier och stödstrukturer för lärande 

• Övergångar och överlämningar 

• Lokaler och samverkan 

De fyra områdena och dess innehåll beskriver viktiga delar av hela lärmiljön, både 

kvaliteter och utvecklingsområden har identifierats utifrån områdena. 

Kvalitet att värna 

Påbörjan av gemensamt utvecklingsarbete för alla skolformer 

Analysen visar på kvaliteter att värna och utvecklingsområden med gemensamma 

beröringspunkter för de olika verksamheterna. Det ger förutsättningar att utveckla  

gemensamma strategier och tidiga insatser som får effekt under hela utbildningen.  

Systematiskt arbete för att följa och stödja barn och elever 

I förskola, grundskola och grundsärskola finns ett systematiskt arbete att följa barn 

och elevers olika förutsättningar och behov samt etablerade arbetssätt.  

Strategier och stödstrukturer för lärande 

I arbetet med pedagogiska stödstrukturer och förändringar i de fysiska lärmiljöerna 

för att möta barn och elevers olika förutsättningar finns en hög medvetenhet. 

Utvecklingsområden 

Utveckling av hela läroplansuppdraget för att utveckla undervisning 

som tydligt förmedlar kunskaper och värden  

På alla nivåer i organisationen arbeta för att demokrati- och värdegrundsuppdraget 

samt kunskapsuppdraget bidrar till varandra och inte ses som olika delar. 

Utveckla kompetens och stöd för barn och elever att särskilt beakta 

Andelen barn och elever att särskilt beakta tenderar att öka, såväl övergripande stöd 

i förvaltningen och samverkan behöver utvecklas för att stödja verksamheterna. 

Övergångar och överlämning mellan förskola, förskoleklass och 

fritidshem samt vid skolbyte 

Övergripande stöd för dialog mellan verksamheter och rutiner för överlämning.  

Möjliggöra för att utveckla nuvarande utmaningar i lokaler 

Analysen har visat på utmaningar med befintliga lokaler samt samverkan med andra 

förvaltningar vid åtgärder av lokaler och det dagliga arbetet.  
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 Inledning 

Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett 

systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt årshjul för det 

systematiska kvalitetsarbetet som innehåller fyra delmoment: Undervisning och 

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

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

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

relation till olika förutsättningar för skolorna. Insatser och fokusområden innebär 

uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden.  

Processen Värden och lika möjligheter 

Värden och lika möjligheter är en utvecklingsprocess i huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete. Det innebär att uppföljningen kombineras med en analys som syftar 

till reflektion och utveckling på förskolorna och skolorna. Områden som följs är 

värdegrundsarbete och kompensatoriskt uppdrag för välmående, utveckling och 

lärande. Varje år väljs några specifika områden som blir fokus i dialog och analys.  

2020 års dialog fokuserade på tre delar av tillgängliga lärmiljöer utifrån 

specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsmodell: 

• Normkritik och attityder 

• Pedagogiska strategier och stödstrukturer 

• Rum för lärande 

Läs mer om tillgänglighetsmodellen och dialogens specifika innehåll i avsnittet 1.1. 

Tillgängliga lärmiljöer, introduktion utifrån SPSM:s material. 

Genomförande 

Varje enhet har genomfört analys utifrån SPSM:s material. Materialet var enligt 

utvärdering uppskattat av deltagarna och har blivit ett stöd för likvärdigheten i 

kommunen genom att samtliga förskolor och skolor analyserat sin utbildning utifrån 

materialet.  

Efter förskolorna och skolornas analys genomfördes gemensamma dialoger om 

utvecklingsområden, styrkor och övergångsarbetet. Förvaltningsövergripande 

representanter från kvalitetsteam, övergripande elevhälsa samt grundskolechef, 

verksamhetschef förskola och utvecklingschef har samtalslett och dokumenterat 

under dialogerna.  

Dialogen genomfördes tvärprofessionellt mellan olika yrkeskategorier i förskola och 

skola, vilket innebar att specialpedagog, förstelärare och rektor eller motsvarande 

representanter deltagit. Förskolorna hade dialog med representanter från skolorna i 

de yngre åren och skolorna mötte också de skolor de lämnar elever till i ett F-9 

perspektiv. De ”rena” F-9 skolorna mötte andra skolor i dialog för att möjliggöra ett 

lärande skolor emellan. Särskolan hade dialog både med förskola och grundskola. 
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Dialogerna var organiserade enligt de geografiska teamen vilket innebar att 

förskolorna och skolorna samtalade utifrån sina gemensamma geografiska områden 

som barnen och eleverna i huvudsak bor i, vilket ger ett mervärde för arbetet med 

övergångar. 

Analys och avslutning 

Analysen är indelad i fem områden då dialogerna främst berörde frågor inom ramen 

för dessa. Utöver dialogerna som beskrivits ovan är den årliga hälsoenkäten för 

eleverna i årskurs F och/eller 1, årskurs 4 och årskurs 8 underlag för analysen, samt 

vårdnadshavarenkät i förskolan. Även enkät till flexteamspedagoger hösten 2020 

har varit ett underlag. 

De fem områdena som analyseras är: 

• Normer och attityder i skolan 

• Strategier och stödstrukturer för lärande 

• Övergångar och överlämningar 

• Lokaler och samverkan 

• Statistik över vårdnadshavares och elevernas upplevelse 

Analys av kvalitet och utvecklingsområden har genomförts av 

förvaltningsövergripande representanter från kvalitetsteam och övergripande 

elevhälsa. Beskrivningar och analys lyfter fram sådant som många enheter haft 

dialog om samt sådant som verkar vara särskilt betydande, även om bara 

några enheter lyft detta.  

I avsnittet Avslutning sammanfattas de kvaliteter och utvecklingsområden som 

identifierats mot bakgrund av rapportens beskrivningar och analys. 

 Tillgängliga lärmiljöer, introduktion utifrån SPSM:s material 

SPSM lyfter tillgängliga lärmiljöer som ett sätt att utveckla utbildningen i förskola, 

skola och fritidshem. I materialet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 

beskrivs att ”Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om att alla 

barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och 

gemenskap i hela lärmiljön. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en 

organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett 

funktionsförmåga. Om lärmiljön inte är tillgänglig är det svårt för barnet eller eleven 

att vara delaktig fullt ut.”1 

Värderingsverktyget är ett stöd i hur förskolor och skolor kan utveckla lärmiljön 

genom att synliggöra och undanröja eventuella hinder. Materialet utgår ifrån ett 

helhetsperspektiv på lärmiljön och barn och elevers möjlighet till lärande och 

utveckling.   

 

1 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 13 
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Tillgänglighetmodellen är grunden för 

värderingsverktyget och består av fyra områden: 

• Förutsättningar för lärande 

• Social miljö 

• Pedagogisk miljö 

• Fysisk miljö 

Tillgängliga lärmiljöer ska ses som en helhet där de 

fyra områdena samspelar. I syfte att komma på 

djupet i analys delar SPSM in lärmiljöerna i olika 

delar. Tre av dessa delar var fokus i dialog med verksamheterna och introduceras 

under rubrikerna nedan. 

Normkritik och attityder 

I en tillgänglig skola samverkar kunskaps- och demokratiuppdraget i allt 

skolarbete.2 I skolan ska alla barn känna sig trygga och respekterade. Skolan ska 

vara en plats för social gemenskap som ger en vilja och lust att lära. Det är när 

värdegrundsarbetet och kunskapsuppdraget sker tillsammans och utgör en helhet 

som vi skapar kvalitet i undervisningen och ökad måluppfyllelse.  

Att arbeta med normkritiska perspektiv i skolan bidrar till att hålla ihop skolans 

uppdrag att förmedla kunskaper och värden. Normkritiska perspektiv kan vara en 

grund för att arbeta mot målen i läroplanen.  

Enligt SPSM handlar normkritik om att söka efter normerande och begränsande 

strukturer i den omgivande miljön istället för att leta begränsningar hos enskilda 

individer.3 För att synliggöra de normer som begränsar grupper och individer 

behöver vi analysera hur normer skapas och hur de bidrar till att vissa människor 

begränsas och andra gynnas. Vi behöver därför analysera vilka normer och 

föreställningar som finns i den sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön.4  

Normkritiskt arbete handlar om att: 

• synliggöra normer  

• ifrågasätta normer  

• synliggöra privilegier  

• granska sin egen position5 

 

 

2 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 32 
3 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 56 
4 Skolverket (2016). Normer normmedvetenhet och normkritik. 
5 Diskrimineringsombudsmannen (2015). 
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Pedagogiska strategier och stödstrukturer 

”Pedagogen behöver verktyg i form av strategier och stödstrukturer för att göra 

undervisningen tillgänglig. Pedagogiska strategier innebär att pedagoger praktiskt 

omsätter och anpassar metoder, bedömningssituationer och förhållningssätt i 

undervisningen. Stödstrukturer kan vara att ge barn och elever förebilder, mönster 

eller checklistor. Det kan även vara att samarbeta med en kamrat eller pedagog. Det 

är viktigt att både de pedagogiska strategierna och stödstrukturerna ger barnet och 

eleven möjlighet att nå sin nästa utvecklingsnivå.”6 

Exempel på stödstrukturer är att ge barn och elev; den tid som behövs, stimulerande 

lek, bildstöd, utmanande frågor, språkligt stöd.7 

Rum för lärande 

”Utbildning sker i många andra lokaler än klassrummet, till exempel idrottshallar 

och ämnessalar. Elever vistas också i korridorer, matsalar, uppehållsrum och ute på 

och skolgården under skoldagen. Barn i förskolan befinner sig i olika miljöer som 

alla ska ge stöd för lärande och utveckling. Ljus, ljud och rörelser i omgivningen 

påverkar oss på olika sätt. Vilken miljö var och en behöver varierar, men generellt 

kan sägas att alla mår bra av att inte bli störda av sin omgivning. En störning kan 

vara ljud som upplevs som starka eller obehagliga på annat sätt. Det kan vara 

bländande sol som sticker i ögonen. Det kan vara rörelser som drar 

uppmärksamheten till sig. Barn och elever kan också påverkas negativt av att det är 

rörigt runt dem.”8 

”De behov av rumsfunktioner som finns i lärmiljön kan samlas i fem begrepp som 

innehåller olika lärsituationer. 

• Presentation 

• Produktion 

• Interaktion 

• Reflektion 

• Rekreation 

De här rumsfunktionerna kan finnas i ett och samma rum eller på flera olika platser. 

De ställer krav på hur verksamheten använder och planerar lokalerna. Behovet av 

olika funktioner finns i förskola, skola och på fritidshem.”9  

 

6 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 59 
7 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 60 
8 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 73 
9 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 74 
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 Normer och attityder i skolan 

I en tillgänglig skola samverkar kunskaps- och demokratiuppdraget i allt 

skolarbete.10 Att arbeta med normkritiska perspektiv i skolan bidrar till att hålla 

ihop skolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden. Normkritik handlar om 

att söka efter normerande och begränsande strukturer i den omgivande miljön 

istället för att leta begränsningar hos enskilda individer. 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. 11 

 Demokrati- och värdegrundsuppdraget 

I förskolorna och skolorna genomförs ett aktivt 

arbete av demokrati- och värdegrunds-

uppdraget i relation till barn och elevers 

utveckling. Arbetet är systematiserat utifrån 

skollagens krav på lika-behandlingsplan, där 

det finns förvaltningsgemensamma rutiner 

och mall för upprättande av plan, och det 

finns flera exempel i verksamheterna på olika 

stöd till pedagoger för att stärka 

undervisningen. I förskolan kan det handla 

om framtaget material för att reflektera och 

undervisa utifrån de sju diskriminerings-

grunderna och i skolan om att knyta 

undervisningen till ”värdegrundsförmågor”, 

samhällstrender eller öppet prata om olika 

attityder i klassen. I särskolan strävar man 

efter att teoretiska kunskaper och mål ska 

kunna användas i praktiken av eleverna, så 

att kunskaperna blir livskunskaper och bidra 

till att eleverna kan verka i samhället efter 

sina förutsättningar. I både förskola och skola 

finns goda exempel på systematiserade 

samtal med barn och elever om 

värdegrundsfrågor med pedagoger och 

elevhälsapersonal.  

Förskolorna och skolorna har dialog om värdegrundsfrågor i kollegiet och arbetar 

mycket med att skapa goda relationer för att på så vis främja positiva värden. 

 

10  Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 32 
11 Skollagen (2010) 

Vad är demokrati- och värdegrundsuppdraget? 

Skolverket beskriver att förskolans och skolans 

värdegrund vilar på: 

• människolivets okränkbarhet 

• individens frihet och integritet 

• alla människors lika värde 

• jämställdhet 

• solidaritet mellan människor. 

Demokratiuppdraget förverkligas bland annat genom att 

arbeta med värdegrunden, och innehåller tre viktiga 

delar: 

1) Lära om värdegrund och demokrati. Till 

exempel kunskaper om hur demokrati fungerar. 

2) Lära för att aktivt kunna verka i demokratin. 

Till exempel att öva en källkritisk förmåga. 

3) Lära genom demokratiska arbetsformer som 

ska finnas i verksamheten. Till exempel genom 

att arbeta med trygghet och trivsel i 

verksamheten. 

Källa: www.skolverket.se. Arbeta med skolans 

värdegrund. Hämtad 11 november 2020. 
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Skolorna upplever att eleverna vill diskutera frågorna och bli ännu mer medvetna. 

Generellt sett är eleverna positiva till olikheter, är medvetna och inkluderar sina 

klasskamrater i gemenskapen. De utmaningar som finns runt normer och attityder 

hos eleverna är oftast ett grovt språkbruk, och även förskolan kan se spår av detta. 

Även om demokrati- och värdegrundsuppdraget är aktivt på förskolorna och 

skolorna är upplevelsen efter dialogerna att det kan medvetandegöras och 

systematiseras på flera håll i planering och utvärdering för att bilda en helhet med 

undervisningen och kunskapsuppdraget. I förskolan beskrivs att barn är 

inkluderande i dessa unga år och inte kategoriserar sina kompisar. I skolan lyfts att 

eleverna ofta är mer medvetna och intresserade än de vuxna om flera av frågorna 

som ryms inom demokrati- och värdegrundsuppdragen och att frågorna oftast 

diskuteras inom ramen för samhällskunskap. Beskrivningarna kan tolkas som att 

förskola och skola ytterliggare kan fördjupa arbetet genom att fördjupa personalens 

kunskaper samt systematisera demokrati- och värdegrundsuppdraget inom ramen 

för hela utbildningen. 

 Förväntningar 

I dialogerna har normer kring vad barn och elever förväntas kunna utifrån ålder, 

årskurs och funktionsnedsättning varit framträdande. I förskolan lyfts bland annat 

att synen på barns förmågor utifrån ålder och mognad inte alltid stämmer överens 

med vad de faktiskt klarar av. Barnen kan klara av mer än vad de vuxna tänker att de 

klarar av, vilket är en norm som kan begränsa barnen i sin utveckling och 

självständighet. I förskolan finns en hög förståelse och acceptans bland barnen kring 

olikheter.  

Dialogerna vittnar om att man i grundskolan kan falla in i ett tankemönster där 

lärare ifrågasätter den kunskap som eleven inhämtat i tidigare skolform eller 

årskurs. Fokus hamnar på var eleven borde vara och varför eleven inte är där, 

snarare än vad eleven är just nu och hur elevens kunskapsutveckling kan främjas. I 

grundskolan lyfts att problemen stundtals läggs på eleven och elevens svårigheter. 

Fokus riskerar att främst hamna på vad läraren behöver för att kunna undervisa och 

inte främst på vad eleven behöver för att lära och utvecklas.  

Dialogerna vittnar om att särskolan har en annan vana att möta eleven där hen är, 

och beskriver att om eleven inte ”accepterar” undervisningen kommer den inte 

kunna genomföras. Vikten av det relationella samspelet mellan pedagog och elev är 

hela tiden närvarande i särskolan och präglar verksamheten på ett positivt sätt. 

I en stressad arbetsmiljö, och/ eller när vikarier kommer som inte är inkörda i 

verksamheten, riskerar normen, att utgå från vad läraren behöver snarare än eleven, 

att prägla verksamheten. Detta fenomen beskrivs av samtliga skolformer.  

Genus  

I flera av dialogerna kom frågor kring genus upp. I förskolan handlar det mycket om 

att identifiera vad i lärmiljöerna som upprätthåller vissa normer och vad som kan 
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förändras för att bryta dessa. Exempelvis genom att analysera lärmaterial och olika 

rumsfunktioner i inne- och utomhusmiljön. Som nämnts ovan finns det en hög 

acceptans i förskolan kring olikheter och det normkritiska arbetet fokuseras därför i 

högre grad på det strukturella i lärmiljöerna snarare än det relationella.  

I grundskolan är det tydligt att måluppfyllelsen hos pojkarna i relation till flickorna 

är ett komplext problem som innefattar många olika dimensioner. Det talas bland 

annat om en antipluggkultur hos pojkarna och att de har en mer negativ inställning 

till skolan och skolarbetet. Det finns även ett problematiskt språkbruk som är mer 

framträdande hos pojkarna. I dialogerna lyftes bland annat frågor kring hur man 

behåller pojkarnas motivation och vad det är som gör att motivationen minskar i de 

högre årskurserna. Några skolor gör särskilda satsningar för pojkarna för att öka 

deras måluppfyllelse. I det arbete har man även arbetat med relationsbygge på olika 

plan så som med hemmet, samt involverat fritidshemmet i arbetet. Det är tydligt att 

det är svårt att hitta en enskild förklaringsfaktor till pojkarnas underprestation.  

 Granska sin egen position 

Barn tillägnar sig etiska normer och värden genom konkreta upplevelser. Barnens 

förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter i samhället påverkas av vilket 

förhållningssätt vuxna har.12 I såväl förskolan som grundskolan talar man om vikten 

av, men samtidigt utmaningar i att få samtliga yrkeskategorier att reflektera över sitt 

eget förhållningsätt och våga se sitt eget ansvar i att upprätthålla eller bidra till 

normer som begränsar barnen. Det finns en medvetenhet kring behovet av att skapa 

en miljö där man vågar vända blicken mot sig själv och se vad man kan ändra i sin 

undervisning, att utgå från elevens behov och utifrån det utveckla lärmiljön.  

I dialogerna lyfts samtidigt att en utmaning kan vara att få lärare och pedagoger att 

reflektera över sin egen position i relation till barn och elever. Risken är att 

verksamheten inte arbetar med det den kan påverka utan att orsaker läggs någon 

annanstans, så som på barnet, eleven eller deras hemförhållanden. 

Värdegrundsuppdraget blir då inte framträdande.  

I både förskolan och skolan arbetar man på olika sätt för att synliggöra normer och 

beteenden som begränsar eller upprätthåller begränsande strukturer. Observationer 

lyfts som ett värdefullt sätt att skapa medvetenhet kring normkritik. Arbetslagen 

arbetar med att analysera sig själva i relation till barnen eller eleverna genom 

observationer eller inspelningar av en undervisningssituation, eller att 

specialpedagog i förskolan eller elevhälsateam i grundskolan observerar 

undervisningen. På så sätt kan man i efterhand analysera och granska sin egen 

position. Detta lyfts som givande och ett sätt att se saker som man tidigare inte 

reflekterat kring.  

På förskolorna och skolorna sker ett kollegialt utvecklingsarbete där reflektioner 

kring undervisningen och pedagogers ledarskap i relation till normer och attityder 

 

12 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Sid. 32 
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utvecklas. Läs mer om detta under avsnitt 3 och rubriken Systematiskt arbete för 

att följa och stödja barn och elever. 

 Samverkan med hemmet 

Förskolan ska samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och 

förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling 

till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem. Skolan ska samarbeta med 

hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund 

för arbetet och för samarbete. Forskning visar att när det finns stora traditionella 

och kulturella skillnader mellan hem och skola så försvårar det samarbetet. 

Relationen mellan skola och hem kan innebära spänningar som också påverkar 

elevernas resultat i skolan.13 

I de flesta av dialogerna kring normer kommer just samverkan med hemmet upp. 

Det är en svårighet när de värderingar och förhållningssätt som barnet eller eleven 

har i hemmet inte stämmer överens med förskolans eller skolans normer och 

värderingar. I relation till detta lyfts bland annat grovt språkbruk, olika 

förväntningar och uppfattningar om undervisningen och om de grundläggande 

värderingar som undervisningen bygger på.  Vårdnadshavares inställningen till 

utbildningen beskrivs som mer tillitsfull och tacksam i förskolan än vad den gör i 

grundskolan.  

En styrka i förskolan är att vårdnadshavare och pedagog möts vid lämning och 

hämtning av barnet och kan då snabbt stämma av hur allt varit och ge återkoppling 

för att främja olika beteenden och annat. I grundskolan så har det på föräldramöten 

medvetet lyfts olika aktuella frågor för att förebygga vissa åsikter och beteenden. 

 

  

 

13 Håkansson och Sundberg (2020). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och 
internationell belysning. Natur och Kultur. Sid. 106 
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 Strategier och stödstrukturer för lärande 

Samtliga skolformer har ett ansvar att främja och ta hand om den enskildes 

välbefinnande samt har ett särskilt ansvar för de barn och elever som behöver mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd.  

 Systematiskt arbete för att följa och stödja barn och 

elever 

I förskolan genomförs sedan ett antal år tillbaka, systematiserade och 

tvärprofessionella barnhälsamöten, där rektor och specialpedagog möter arbetslagen 

med fokus på tillgängliga lärmiljöer, anpassningar och stöd. Barnhälsamötena 

utvecklas kontinuerligt i innehåll och form, till exempel genom att skruva på 

frågeställningar inför och under mötet. Ett viktigt område är att medvetandegöra 

och implementera förskolans likabehandlingsplan för varje arbetslag.  

Rektorerna lyfter framförallt vikten av 

barnhälsadialoger för att utveckla främjande 

och generella lösningar för barngruppen, istället 

för att börja med att ge individuella 

anpassningar eller särskilt stöd till enskilda 

barn som ofta upplevs enklare men inte lika 

långsiktigt hållbart. Det kan till exempel handla 

om barn som visar tecken på neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF), där 

specialpedagog kan stödja arbetslaget kring 

vilka tidiga tecken barnen kan visa och hur 

lärmiljön kan anpassas efter det. Förskolorna 

arbetar medvetet för att vända på synsättet att 

gå ifrån individuella lösningar till mer 

tillgängliga lärmiljöer på gruppnivå för barnen.  

I grundskolan genomförs elevhälsamöten (EHM) 

där elevhälsateam14 möter undervisande lärare för att diskutera hur sociala, 

pedagogiska och fysiska lärmiljöer kan utvecklas. Precis som i förskolan arbetar 

skolan medvetet för att vända på synsättet att gå ifrån individuella lösningar till 

gruppnivå. Fritidshemmen har i flera fall också EHM.  

I arbetet med att utveckla undervisningen i ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) har 

flera skolor utvecklat att specialpedagogisk kompetens deltar vid behov för att stödja 

lärarna att planera undervisningen för elevers olika behov. Det är också ett stöd för 

att differentiera undervisningen, vilket beskrivs i 3.2 Differentierad undervisning. 

 

14 Elevhälsateam består av rektor, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagogisk 
kompetens. 

Forskningsinlägg – Förskolans betydelse 

Forskning visar att barns vistelse i förskolan, vistelsens 

längd och kontinuitet har stor betydelse för det 

framtida mötet med skolans undervisning. 

Pedagogernas relationer med barnen och förskolans 

utbildningsinnehåll är givetvis också betydelsefullt. 

Sammantaget visar forskningen att ett barn som går i 

förskola når längre i måluppfyllelse och sociala 

sammanhang senare i skolan. Exempelvis är behovet av 

specialundervisning mindre för elever som deltagit 

regelbundet i förskolan. De positiva effekterna gäller 

framförallt barn från resursfattiga familjer. 

Källa: Håkansson och Sundberg (2020). Utmärkt 

undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell 

belysning. Natur och Kultur. Sid. 113–121 
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De allra flesta skolor har också flexteam för att stödja pedagoger och elever. I enkät 

till flexpedagoger på skolorna hösten 2020 framkommer att det vanligaste är att 

eleverna undervisas delvis i flexens lokaler och delvis i sin hemklass. Det är också 

vanligt att eleverna endast undervisas i flexlokal samt har enskild undervisning 

upptill. Det är mindre vanligt att eleverna främst är i sin hemklass. 

Enkätundersökningen visar att generella förändringar i lärmiljöer i ordinarie 

undervisningsmiljöer skulle kunna stödja fler elever att undervisas mer tid i 

hemklass. Arbetet med att utveckla kunskap och kompetens generellt på skolorna 

för att stödja elever som stöds av flexteam anses av flexteamspedagogerna fungera 

bättre 2020 än tidigare enkätundersökning 2017, även om utvecklingspotential 

finns. 

I särskolan finns en väl etablerad systematik för att följa och korrigera verksamheten 

utifrån elevernas förändrade stödbehov. Rektorer organiserar för kollegiala forum 

för att diskutera pedagogiska frågor och aktuella dilemman.  

Externt och övergripande stöd 

Önskan om förbättrat och nära stöd från övergripande specialistkompetens, när 

förskolorna och skolornas egen kompetens och resurser inte räcker till, samt 

effektfull samverkan med andra förvaltningar och Region Halland beskrivs som 

utvecklingsområden. Förbättrat stöd till pedagoger och även direkt med barn och 

elev och vårdnadshavare hur olika behov kan mötas och strategier för att leda barnet 

och eleven vidare önskas från alla skolformer. För verksamheterna är ett ökat 

stödbehov och olika behov hos elever delvis nya fenomen och kompetensen har ännu 

inte utvecklats fullt ut, samtidigt som övergripande stöd inte blir tillräckligt 

vardagsnära enligt dialogerna.  

Förvaltningsövergripande barn- och elevhälsa samt enhet flerspråkighet har 

pågående processer för att stödja verksamheterna utifrån deras olika uppdrag.  

 Differentierad undervisning – lärande i en gemenskap 

Undervisning sker allra oftast i en grupp och lärandet behöver därför fungera och få 

kraft från gruppen. I undervisningen anpassar läraren innehåll och form till olika 

nivåer för att stödja och stimulera alla elever att nå så långt som möjligt. Skolan 

beskriver en ökad spridning av nivåer i gruppen vilket ger en komplexare 

undervisningssituation. En mix av högpresterande elever och elever som inte når 

lika långt ställer höga krav på att differentiera undervisningen i grupp.  

Mot bakgrund av en ökad spridning av nivåer i klassrummet och fler elever med 

stödbehov arbetar skolorna med att gå från individanpassningar till ett gemensamt 

lärandefokus i gruppen, med möjlighet för eleverna att ta sig an uppgifter i olika 

tempo, nivå, omfång och metod. Att differentiera undervisningen på det här sättet 

med utgångspunkt i gruppen och med fokus på inkludering och gemenskap är ett 

aktivt utvecklingsarbete på många skolor. Arbetet har på några skolor startat utifrån 
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finnas gemensamma strukturer i arbetet och en samsyn i kollegiet vad, när och hur 

olika stöd används. Den gemensamma utgångspunkten är att det är gruppens och 

individens behov som styr, och inte den vuxnes preferenser. Det är ett pågående 

kultur- och utvecklingsarbete som hela tiden tar steg framåt och där en hög 

medvetenhet syns. Särskolan har kommit särskilt långt i arbetet.  

Tydliggörande pedagogik 

Tydlighet kring barnets och elevens hela dag, när olika aktiviteter ska genomföras 

och att det blir en god balans för välbefinnande, utveckling och lärande utvecklas 

aktivt med på förskolorna och skolorna.  

I förskolan används bildstöd, tecken som stöd, ”ritprat”, med mera för att förstärka 

barnens kommunikation. Samtidigt finns förskolans pedagoger hela tiden nära 

barnen och med goda möjligheter att skapa mindre sammanhang, vilket ger goda 

förutsättningar att möta barnen utifrån deras olika behov. 

Skolorna har fokus på gemensamma tillvägagångssätt för uppstart av lektioner hos 

lärare, klassrumsstruktur såsom genomtänkt placering, tavelstruktur, färgkodning 

av material, individuellt schema, bildstöd, tecken som stöd och liknande uppstart på 

alla lektioner är exempel på hur skolan arbetar med en tydlig struktur för eleverna.  

Förändring av fysiska lärmiljöer 

Både förskola och skola arbetar mycket med att förändra de fysiska lärmiljöerna 

utifrån behov. I förskolan skapas ”rum-i-rummen” genom flyttbara hyllor och annat 

material, både för att förändra miljön utifrån pågående undervisningstema samt 

skapa mindre sammanhang för barnen. Säkerställa att material är i höjd med 

barnen, att intryckssanera för att barnen lättare ska se olika material och förändra 

miljö och material utifrån barnens nuvarande intressen är ständigt pågående. 

Barnen är ofta delaktiga och har inflytande i skapandet av miljöerna. 

Skolorna vill på liknande sätt skapa mindre sammanhang för eleverna och utgå från 

elevernas önskemål och behov. Bänkskärmar och hörselkåpor används för att skapa 

en lugnare miljö för elever som har behov av det. Tidshjälpmedel och pausaktiviteter 

kan användas för att hjälpa elever med koncentration och uthållighet i lärandet. 

Ambitionen är en tillåtande klassrumskultur som präglas av en god studiero.  

Progression i anpassningar – tecken på ökad medvetenhet 

Det är tydligt att förskolorna och skolorna arbetat aktivt med fysiska lärmiljöer och 

tydliggörande pedagogik under ett antal år. Det finns en ambition att olika 

anpassningar ska ses som något naturligt i gruppen vilket stödjer ett inkluderande 

förhållningssätt, samtidigt finns också en medvetenhet att vissa anpassningar kan 

behöva arbetas bort för att stimulera barnets eller elevens utveckling. Flera dialoger 

har berört frågan hur förskola och skola medvetet kan stödja barnet och eleven att 

klara sig utan delar av stödet, för att på så vis nå progression. 
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 Barn och elever att särskilt beakta 

Elever med stödbehov ökar i alla 

skolverksamheter enligt dialogerna. Delar 

av ökningen består av elever med nedsatt 

psykiskt välmående, NPF, barn och elever 

med annat modersmål där språkstöd på 

olika sätt kan behövas samt att barn och 

elever i högre utsträckning än tidigare kan 

ha flera behov samtidigt. I förskolan 

beskrivs också problematisk närvaro. Det 

kan handla om barn som går långa dagar 

eller barn som är där enstaka timmar och 

därmed inte får möjlighet till stöd och 

stimulans utifrån förskolans profession. 

Även fritidshemmet upplever att elevernas 

vistelsetider kan vara långa och att 

verksamheten påverkas av elevers olika 

stödbehov. 

Verksamheterna beskriver att de ibland kan 

hamna i en tillfällig nöjdhet över att barn och 

elever med mer omfattande stödbehov fungerar i det sociala sammanhanget, även 

om ett lärande för barnen eller eleverna inte är lika tydligt. I förskolan har 

utmaningen tydliggjorts utifrån förstärkta krav i reviderad läroplan Lpfö18 om att 

följa och dokumentera varje barns utveckling och lärande. 

Barn och elever som enkelt når upp till kunskapskraven och behöver utmanas vidare 

beskrivs av rektorerna som ett utvecklingsområde i alla skolformer. I skollagen är 

det förtydligat sedan 2018 att elever i skolan ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Ett identifierat utvecklingsarbete sedan 

tidigare, och som bekräftas i dialogerna, är att stimulera gruppen och varje individ 

framåt i lärandet utifrån elevernas intresse och motivation. I regel upplever 

förskolan en van och fungerande verksamhet för att fånga barnens intresse och 

motivation med delaktighet och inflytande för barnen, medan området är mer 

utmanande i skolan. 

Statistik över stödbehovet 

Förvaltningen följer på övergripande nivå det så kallade stödbehovet för elever på 

olika sätt. Det nedsatta psykiska välmående som beskrivs av rektor bekräftas i 

enkätresultat från eleverna där framförallt flickor i årskurs 8 har en mer negativ 

upplevelse av sitt mående än övriga. Kommungenomsnittet för elevernas upplevelse 

av sitt mående är stabilt över tid. Detta beskrivs mer under 6 Statistik över 

vårdnadshavares och elevernas upplevelse. 

Statistik över åtgärdsprogram i grundskolan kan också beskriva stödbehovet. Cirka 

420 elever, eller 6 procent från förskoleklass till årskurs 9, har en aktiv och 

Expertinlägg – Utmaningar och grundläggande 

förmågor hos elever med NPF för att klara skolan 

Förmåga att klara den fysiska skolmiljön, till exempel 

tillräcklig rums- och tidsuppfattning för att kunna orientera 

och förflytta sig, filtrera intryck utifrån och inre impulser 

för att kunna fokusera på undervisningen. 

Förmåga att hantera den sociala skolmiljön, till 

exempel känna sig trygg med nya personer, vara i grupp, 

förstå elev- och lärarrollen, vänta på sin tur och följa 

anvisningar. 

Förmåga att ta till sig skolan som lärandemiljö, till 

exempel förstå meningen med att förväntas göra saker man 

inte kan, be om hjälp, förstå varför lärare ställer frågor hen 

vet svaret på och varför man ska fortsätta räcka upp handen 

trots att man inte får frågan med mera. 

Källa: Lorenz (2018). Stress och psykisk ohälsa hos elever 

med autism. Stockholm: Gothia Fortbildning. Sid. 33 
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dokumenterad utredning, stödåtgärd eller utvärdering av stödåtgärd i november 

månad. Skolvariationer är från 1 procent till 17 procent av eleverna. Statistiken är 

föränderlig utifrån elevernas förändrade behov, och har inte följts tidigare år, vilket 

gör det svårt att bedöma utvecklingen över tid. Uppföljningen kommer att 

systematiseras framåt.  

I kvalitetsrapporten Förutsättningar och resultat framkommer att andel elever med 

under 50 i genomsnittligt meritvärde varit för kommunen på höga nivåer läsåret 

2019/20 (motsvarar att eleven uppnått godkänd kunskapsnivå i 5 av alla lästa 

ämnen). Andelen är på 5 procent för senaste läsåret i årskurs 6 – 9, vilket är en 

ökning med cirka 1 procentenhet gentemot tidigare år. Andelen elever som har 

anpassad studiegång (beslut om att anpassa bort ämnet från elevs studiegång) var 

också högt läsåret 2019/20. Antalet flerspråkiga barn och elever i förskola, 

grundskola, grundsärskola och fritidshem har ökat över tid.17 

De allra flesta skolor har flexteam som består av pedagoger med fördjupad 

kompetens inom autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF). Uppföljning av antalet elever i flexteamen och 

flexteamens organisering och effekt har gjorts genom en enkät till pedagoger i 

flexteamen.18 Liknande enkäter har genomförts tidigare och visar på en utveckling 

med allt fler elever som får stöd av skolornas flexteam och en ökning avseende antal 

elever som varje flexteam i genomsnitt stödjer. Enkätresultaten bekräftar 

verksamheternas berättelse att fler elever får stöd inom flexteam. 

 

 

  

 

17 Förskole- och grundskoleförvaltningen (2020). Förutsättningar och resultat 2020. Varbergs 
kommun. 
18 Då enkäten har haft olika utformning mellan åren är sifforna ungefärliga och mängden data varierar 

mellan åren, exempelvis undersökte inte enkäten år 2017 flexteamen på skolnivå och resultaten från 

2019 baseras på en uppskattning av de som besvarat enkäten hösten 2020. 
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 Övergångar och överlämningar 

Inför övergångar ska förskoleklassen, fritidshemmet och skolan samverka med 

varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande. De berörda 

skolformerna och fritidshemmet ska utbyta kunskaper, erfarenheter och 

information om innehållet i utbildningen.  

Skolorna har en medvetenhet och strävar i sitt arbete med att möta alla elever där de 

är. Som nämnts tidigare finns det utmaningar i detta i form av förväntningar på 

elevernas kunskapsnivå och normer som kan begränsa kunskapsutvecklingen för 

den enskilda eleven. Övergångar lyfts som en viktig del i att kunna möta alla elever.  

Övergång mellan förskola och förskoleklass 

Övergången mellan förskolan och förskoleklassen är något som återkommer i de 

flesta av dialogerna. Det finns förväntningar på att barnen ska ha med sig vissa 

färdigheter och förmågor när de börjar i förskoleklassen eller i nytt stadie i 

grundskolan. Förväntningar på elevens kunskaper och utveckling gör att man kan 

uppleva att eleverna inte är på den nivån som skolan önskar.   

Förskoleklassen har som uppgift att stimulera elevers utveckling och lärande och 

förbereda dem för fortsatt utbildning. En utmaning som beskrivs är att inhämta 

tillräckligt med kunskap om varandras verksamheter och elevernas tidigare 

kunskapsinhämtning för att kunna möta eleverna där de är och skapa en 

progression i lärandet.  

När det kommer till övergången mellan förskola och förskoleklassen så lyfts 

framförallt områden som handlar om det sociala samspelet och att det är ett stort 

steg mellan förskolan och förskoleklassen. Ifrån grundskolan upplevs det som att 

man behöver börja om när de börjar i förskoleklassen då barnen inte upplevs trygga 

och att sitta i en samling eller samspela i ett större sammanhang. Beskrivningar i 

dialogerna tyder på att skola inte alltid har kunskap om förskolans uppdrag och 

förskolan inte alltud har kunskap om förskoleklas och fritidshemmets uppdrag. I 

dessa frågor finns en samstämmighet kring att det finns för lite kunskap kring 

varandras verksamheter.  

Förskolan och grundskolan behöver utveckla samarbetet och förståelsen för 

varandras verksamheter för att kunna underlätta övergången mellan förskola och 

skola, exempelvis i dialog med barnen och hemmet samt mellan personal. Det finns 

även goda exempel på när personal från skola besöker förskolan inför för att få en 

kännedom om barnen, när barnen intervjuas inför övergång, och några geografiska 

team har också skapat samarbete med dialog mellan pedagoger vid några tillfällen 

om året för att öka kunskapen om varandras verksamheter. 

Årets dialoger mellan skolformerna blev ett viktigt forum för att fortsätta dialogen 

om hur barnen kan stärkas i att klara övergången från den ena verksamheten till den 

andra. 
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Gruppens utformning en skillnad mellan förskola och skola 

Dialogerna uppmärksammade de olika förutsättningar och tillvägagångssätten 

förskola, grundskola och fritidshem har för att utbilda utifrån gruppens 

sammansättning. I förskolan strävar styrningen nationellt och lokalt att minska 

gruppstorleken och pedagogerna strävar efter att dela upp sig med några barn var 

för att möjliggöra små grupper. I skolan tenderar lärarna istället att undervisa 

tillsammans i en större grupp. I förskolan är grupperna ofta åldersblandade, och i 

fritidshemmet är grupperna ofta både åldersblandade och större. De olika 

verksamheterna har delvis olika uppdrag och förutsättningar samt olika styrkor och 

tillvägagångssätt för att genomföra en kvalitativ undervisning. För barnen blir det en 

stor kontrast mellan förskola, skola och fritidshem vilket både kan stimulera 

utveckling och vara utmanande.  

 Övergång inom grundskolan 

Vid varje byte av stadie och vid skolbyte sker en övergång för eleverna. När övergång 

genomförs inom samma skola finns exempel där rektor organiserat så att någon 

lärare följer med eleverna till nästa stadie, vilket är vanligast från förskoleklass till 

årskurs 1. Andra positiva exempel på hur skolorna medvetet arbetar för en god 

övergång är elevsamtal inför övergång för att fånga elevers tankar inför nästa stadie, 

samt att elever från lämnande skola besöker mottagande skola. Andra skolor, där 

eleverna har skolbyte, har påbörjat dialog och samarbete för att förbättra 

övergången för eleverna men fortsatt samarbete behöver utvecklas.  

Tidigare rapporter i det systematiska kvalitetsarbetet visar också på att 

skolorganisationer med flera övergångar har ett samband med lägre måluppfyllelse. 

Sambandet är framförallt tydligt när övergången sker från två skolor till en 

ytterligare skola och också på de skolor där eleverna endast har gått en kortare tid på 

skolan innan det är dags för betygsättning. 19 

Rektorsenkät hösten 2020 visar på att rutiner för överlämning mellan förskoleklass 

och grundskola samt från grundskola till gymnasieskola verkar fungera mycket väl 

medan skolbyte inom grundskolan ser ut att fungera mindre bra. 

 Barn och elever att särskilt beakta 

Särskolan lyfter i dialogen vikten av att förskolan tidigt uppmärksammar 

vårdnadshavare och mottagande skola eller särskola om att ett barn kan behöva 

mycket stöd när hen ska börja i skolan. Det är både en process för vårdnadshavare 

och mottagande skola att förbereda sig för barnets tid i en ny skolform. 

För elever i behov av särskilt stöd kan välfungerande övergångar och skolbyten vara 

extra betydelsefullt. Exempelvis kan elever med autism vara extra känsliga för 

 

19 Förskole- och grundskoleförvaltningen (2020). Förutsättningar och resultat 2020 – Grundskola, 
grundsärskola och fritidshem. Sid. 39 
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övergångar och skolbyten som innebär förändring i sociala och fysiska lärmiljöer.20 

De stödstrukturer och anpassningar som utvecklats för eleven riskerar lättare att 

förloras vid skolbyte, vilket är något som behöver utvecklas vid övergång och 

överlämning. Svårigheten att behålla stödstrukturer och anpassningar förstärks av 

att elevhälsapersonal, som ofta har kunskapen om elevers behov, blir ny för elevens 

och vårdnadshavare vid skolbyte. Tidigare skolorganisation som innebar två 

skolbyten under tiden i grundskolan beskrivs i dialogerna som extra problematiskt. 

Elever som av olika skäl behöver särskilda utmaningar och stimulans i 

undervisningen behöver också ofta en överlämning. Det kan till exempel handla om 

särskilt begåvade elever. Överlämningen kan handla om hur deras kunskaper har 

utvecklats och hur verksamheten har arbetat med olika insatser för att så långt som 

möjligt stärka dem i deras utveckling. I dialogerna framkommer ett övergripande 

stöd för överlämning. Rutiner finns men kan behöva aktualiseras och eventuellt 

uppdateras. 

  

 

20 Lorenz (2018). Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism. Stockholm: Gothia Fortbildning. 
Sid. 43 
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 Lokaler och samverkan  

Den byggnad med tillhörande utemiljöer förskolan och skolan verkar i har betydelse 

för barn och elevers utveckling och lärande. Dialogerna visar på flertalet utmaningar 

med lokalerna.  

I förskolan beskrivs en olikvärdighet, med många byggnader som inte är fullt 

utformande till förskoleverksamhet vilket är en stor kontrast mot de nya förskolor 

som har byggts senaste åren. De äldre lokalerna har ofta fördelen att ha många små 

rum, men kan ha utmaningar i ljudnivåer, slitage, fysisk arbetsmiljö för pedagogerna 

såsom brist på arbetsrum och möbler för vuxna. Även utemiljöerna lyfts ofta som 

begränsande på äldre förskolor. Nyare förskolor har snarare utmaningen med få 

mindre rum, stora öppna ytor, många fönster och mycket ljusinsläpp som försvårar 

möjligheten för barn att gå undan och minska intrycken av ljud, ljus och rörelse.  

På flera skolor i kommunen närmar sig elevantalet på skolorna den bedömda 

maxkapaciteten. Både inom ramen för kapacitetsutredningen i 

skolorganisationsutredningen hösten 2020 och dialogerna beskrivs utmaningar 

kopplat till detta. I en skola med fullt utnyttjade lokaler finns exempelvis inte 

samma möjlighet att vid behov dela grupper, utrymmen för elever att gå undan med 

mera. Även fritidshemmen upplever samma dilemman. 

I grundskolan och i särskolan lyfts olika begränsningar med lokaler som 

trångboddhet, få grupprum och andra ytor utanför klassrummen för elever att gå till 

vid behov, stora sammanhang med hög ljudvolym vid entré och matsalar, skolgårdar 

som inte har uppdaterats på länge trots behov, problem med ventilation, trängsel vid 

kapprum och toaletter med mera. Det senare upplevs särskilt oroande under 

perioden med Covid-19 i samhället. Särskolan beskriver utmaningar med att de inte 

verkar i lokaler byggda för särskola. 

De barn och elever i särskilda behov, till exempel elever med NPF eller liknande 

tecken, är de som påverkas mest av den fysiska lärmiljön. Eleverna kan reagera 

särskilt på många/ starka sinnesintryck, lokaler där det är svårt att orientera sig 

samt att vara i (större) grupp och sammanhang.21 Utmaningen att få till en lugn 

miljö och möjlighet att gå undan kan leda till barn och elever som blir trötta, inte 

kan koncentrera sig längre perioder och kan bli utåtagerande. Nya förskolor och 

skolor med högt i tak, stora entréer och större fönsterpartier tenderar att vara extra 

problematiska för vissa elever inom NPF.  

Fysiska lärmiljöer som fungerar bra präglas av möjligheten att gå undan till mindre 

rum och ytor, har ljuddämpande bord, stolar och väggar, tydlighet i miljön som 

hjälper barn och elever att hitta samt fokusera, en utemiljö som är inbjudande och 

stimulerar till lekfulla aktiviteter. Det finns många exempel på goda fysiska 

lärmiljöer även om tyngdpunkten från dialogerna har varit på utmaningarna. För 

 

21 Lorenz (2018). Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism. Stockholm: Gothia Fortbildning. 
Sid. 33 och 44 
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det positiva arbete som görs att anpassa de fysiska miljöerna, utifrån elever att 

särskilt beakta, beskrivs i avsnitt 3. 

Det finns också en oro i verksamheterna hur lokalerna ska kunna anpassas under 

pågående befolkningstillväxt som innebär fler barn och elever i verksamheterna. 

Rektorer i alla skolformer beskriver vikten av att verksamheten får vara med i 

planeringen av nya förskolor och skolor.  

Samverkan 

Samverkan med andra förvaltningar för att underhålla och uppdatera lokalerna 

beskrivs som utmanande. Det kan handla om beställning av staket för att dela av 

utemiljöer, borttagande av redskap utan att de ersätts, åtgärder som genomförs utan 

hänsyn till pågående utbildning och undervisning och som därmed stör. Utmaningar 

beskrivs både i relation till tiden och genomförandet av åtgärder samt den ständiga 

dialog runt kost, städ och service som krävs för att anpassa utifrån barnens och de 

vuxnas arbets- och lärmiljö. 
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 Avslutning 

Skolväsendets uppdrag är komplext och beroende av att alla yrkeskategorier inom 

huvudmannens organisation arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för barn och elevers lärande och utveckling. Enligt SPSM handlar 

tillgänglighet om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del 

av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.  

Det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som skolenhetsnivå är 

en viktig del för likvärdighet och god kvalitet i utbildningen. Genom reflektion och 

analys sker både ett lärande om och hur arbetet kan tas vidare, och ett synliggörande 

av kvaliteter och utvecklingsområden. Kvalitetsarbetet genomförs i dialogform och 

tvärprofessionellt vilket bidrar till erfarenhetsutbyte och en ökad samsyn. 

Dialogerna har genomförts utifrån SPSM:s värderingsverktyg. Grunden för verktyget 

är tillgänglighetsmodellen som visar hur förutsättningar för lärande, social miljö, 

pedagogisk miljö och fysisk miljö hör ihop och bildar en helhet.  

I både förskolan och skolan pågår ett aktivt arbete med att skapa tillgängliga 

lärmiljöer och förutsättningar för lärande i syfte att främja grundläggande värden 

och för barn och elevers lika möjligheter till utveckling och lärande. I enheternas 

egna analyser inför, under den gemensamma dialogen samt i förvaltningens 

efterföljande analys finns en kultur att våga blotta dilemman och ställa utmanande 

frågor. Det leder till att många utvecklingsområden kan identifieras, vilket är 

positivt för den formativa utvecklingskulturen som förvaltningen eftersträvar.  

Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om att alla barn och elever 

ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela 

lärmiljön. Beskrivningar och analys efter dialog med verksamheterna har kretsat 

kring fyra områden som också kompletterats med statistik när det har varit möjligt: 

• Normer och attityder i skolan 

• Strategier och stödstrukturer för lärande 

• Övergångar och överlämningar 

• Lokaler och samverkan 

De fyra områdena och dess innehåll beskriver viktiga delar av hela lärmiljön. De 

kvaliteter och utvecklingsområden som beskrivs nedan bidrar genom olika 

perspektiv till organisationens tillgänglighet för alla barn och elever.  

 Kvalitet att värna 

• Påbörjan av gemensamt utvecklingsarbete för alla skolformer 

Analysen i årets Värden och lika möjligheter visar på kvaliteter att värna och 

utvecklingsområden att arbeta med framåt som tydligt berör alla skolformer inom 

nämndens ansvarsområde. Det ger förutsättningar för att bidra till barn och elever 

genom gemensamma strategier och tidiga insatser som får effekt under hela 

utbildningstiden. Konkreta arbetsformer att värna är de pågående samarbete som 
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sker mellan förskolor och skolor inom vissa geografiska team, det gemensamma 

verksamhetsplansarbete rektorer och förvaltningen centralt utvecklat med 

satsningar på exempelvis differentierad undervisning, gemensam analys i 

kvalitetsarbetet och önskan om stärkt stöd för övergångar. 

• Systematiskt arbete för att följa och stödja barn och elever  

I förskola, grundskola och grundsärskola finns ett systematiskt arbete att följa barn 

och elevers olika förutsättningar och behov samt etablerade arbetssätt att förändra 

utbildningen utifrån analys. Barnhälsadialoger i förskolan respektive 

elevhälsamöten i grundskolan, men också andra kollegiala och systematiska forum, 

är centralt i detta arbete. Det positiva arbetet har uppmärksammats i det 

systematiska kvalitetsarbetet under flera år och visar på en ständig utveckling. För 

att fortsätta höja kvaliteten i arbetet kan verksamheternas analys och 

dokumentation av denna utvecklas ytterligare. 

• Strategier och stödstrukturer för lärande 

I arbetet med pedagogiska stödstrukturer och förändringar i de fysiska lärmiljöerna 

för att möta barn och elevers olika förutsättningar och behov finns en hög 

medvetenhet och utvecklingsbenägenhet i förskola, grundskola och grundsärskola. 

Förskola och skola fördjupar pedagogiska strategier i relation till differentierad 

undervisning, med fokus på att gå från individuella lösningar till lösningar inom 

barn- eller elevgruppens gemenskap. Utvecklingsarbetet är i ett tidigt skede och 

tillför viktiga perspektiv i redan etablerade processer som finns i förskola och skola 

för att utveckla undervisningen.  

 Utvecklingsområden 

• Utveckling av hela läroplansuppdraget för att utveckla 

undervisning som tydligt förmedlar kunskaper och värden  

Olika delar av utbildningen och verksamhetens uppdrag ska bilda en helhet. Att 

synliggöra och systematiskt arbeta för att stärka en sådan helhet är också prioriterat 

enligt förvaltningens verksamhetsplan. Analysen visar att pedagogers medvetenhet 

och förmåga att granska och formera sin egen position som ledare i undervisningen 

är centralt för detta, och att olika skolutvecklingsprocesser tydlig tillför alla delar av 

läroplansuppdraget. Olika delar för att arbeta med helheten är: 

o Granska sin egen position som ledare i undervisningen och formera 

sig för att bidra till en ökad tillgänglighet i utbildningen för barn och 

elever 

o Medvetandegöra och systematisera demokrati- och 

värdegrundsuppdraget i relation till lärande och utveckling 

o Samverkan med hemmet för ökad förståelse om hela 

läroplansuppdraget. 
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• Utveckla kompetens stöd för barn och elever att särskilt beakta 

Samtidigt som det finns ett stort fokus och god medvetenhet om barn och elev att 

särskilt beakta finns utmaningar. Andelen barn och elever att särskilt beakta 

tenderar att öka, delvis nya och mer komplexa behov behöver tas om hand i förskola 

och skola, måendet för framförallt flickor i högstadiet behöver vara i fokus. 

Förskolor och skolor upplever att deras resurser och kompetens inte alltid räcker till 

och såväl övergripande stöd i förvaltningen och samverkan behöver utvecklas.  

• Övergångar och överlämning mellan förskola, förskoleklass och 

fritidshem samt vid skolbyte 

Arbetet med övergångar kan utvecklas utifrån flera perspektiv. Skolans 

förväntningar och normer vad eleven ska kunna när hen börjar i skolan eller i ett 

nytt stadium bör tydligare vara på var eleven är just nu och hur elevens lärande och 

utveckling främjas. Snarare än var eleven borde vara och varför eleven inte är där. 

Ökad förståelse över skolformernas olika uppdrag och ökad samsyn vad övergångar 

mellan skolformer innebär behöver utvecklas. Det handlar både vad överlämnande 

respektive mottagande part behöver tänka på för en god övergång. Samtidigt finns 

positiva exempel i några geografiska team som arbetar systematiskt tillsammans. 

Rutiner och stöd på övergripande nivå vid överlämning av barn och elever att 

särskilt beakta behöver utvecklas. Detta för att stödja mottagande part att bygga 

vidare på positiva strategier och förbereda verksamheten i syfte att möta eleven där 

hen är utvecklings- och kunskapsmässigt. 

• Möjliggöra för att utveckla nuvarande utmaningar i lokaler 

Analysen har visat på utmaningar med befintliga förskole- och grundskolelokaler 

samt samverkan med andra förvaltningar vid åtgärder av lokaler och det dagliga 

arbetet. Befintliga lokaler är en svårpåverkad förutsättning, samtidigt finns det 

möjligheter att anpassa och utveckla lokaler utifrån barn och elevers olika behov och 

pedagogers arbetsmiljö, samt verka för en ökad likvärdighet. Utvecklingsområdet 

kräver samverkan mellan olika delar av kommunens organisation   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 126 Dnr FGN 2020/0658 

Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden beslut 

1. anta budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 för förskole- och

grundskolenämnden med följande tillägg

- förskole- och grundskolenämnden satsar 6,3 miljoner kronor

under 2021 på arbetssätt som främjar utökad planeringstid för

personal och mindre barngrupper i förskolan. Satsningen

bekostas av förskolans resurstilldelning och är den summan som

är över ordinarie uppräkning  för lönekostnader och pedagogiskt

material

- förskole- och grundskolenämnden satsar 2 miljoner kronor av

ofördelade medel under 2021 för kvalitetssatsningar och

samordning för att stärka upp fritidshemmens verksamhet

- förskole- och grundskolenämnden satsar 0,5 miljoner kronor av

ofördelade medel på förstärkt stöd till förskolors och skolors

värdegrundspedagoger, för arbete med normer och värden samt

att systematisera rutiner och förebyggande arbete mot

kränkningar och trakasserier

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda

Varbergs kommuns möjligheter och behov för att gå mot en mer

NPF-säkrad skola. Vår strävan är att fler elever ska nå

kunskapsmålen

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utveckla

digitaliseringssatsningar för att minska administrativa

kostnader, liknande ”pappersfri skolstart”

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i enlighet med

viljeinriktningen i underlag till budget 2021 att utreda vilka

yrkeskategorier som förskola och skola behöver förstärkas och

kompletteras med för att möta Skolverkets prognos om en

framtida brist på utbildad personal. Utredningen ska ha

undervisningsuppdraget i fokus och förbättra lärares

förutsättningar och arbetsmiljö

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att fortsatt

utveckla daglig fysisk aktivitet på alla våra grundskolor och

specifikt mot de äldra årskurserna

- samtliga satsningar och uppdrag följs upp enligt årshjul.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Avstå från att delta i beslut 
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Linda Berggren (S) och Peter Stoltz (S) avstår från att delta i beslutet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar att arbetsutskottet föreslår förskole- och 

grundskolenämnden besluta anta budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 

för förskole- och grundskolenämnden med följande tillägg  

 

- förskole- och grundskolenämnden satsar 6,3 miljoner kronor 

under 2021 på arbetssätt som främjar utökad planeringstid för 

personal och mindre barngrupper i förskolan. Satsningen 

bekostas av förskolans resurstilldelning och är den summan som 

är över ordinarie uppräkning för lönekostnader och pedagogiskt 

material 

- förskole- och grundskolenämnden satsar 2 miljoner kronor av 

ofördelade medel under 2021 för kvalitetssatsningar och 

samordning för att stärka upp fritidshemmens verksamhet 

- förskole- och grundskolenämnden satsar 0,5 miljoner kronor av 

ofördelade medel på förstärkt stöd till förskolors och skolors 

värdegrundspedagoger, för arbete med normer och värden samt 

att systematisera rutiner och förebyggande arbete mot 

kränkningar och trakasserier 

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda 

Varbergs kommuns möjligheter och behov för att gå mot en mer 

NPF-säkrad skola. Vår strävan är att fler elever ska nå 

kunskapsmålen 

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utveckla 

digitaliseringssatsningar för att minska administrativa 

kostnader, liknande ”pappersfri skolstart” 

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i enlighet med 

viljeinriktningen i underlag till budget 2021 att utreda vilka 

yrkeskategorier som förskola och skola behöver förstärkas och 

kompletteras med för att möta Skolverkets prognos om en 

framtida brist på utbildad personal. Utredningen ska ha 

undervisningsuppdraget i fokus och förbättra lärares 

förutsättningar och arbetsmiljö 

- förskole- och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att fortsatt 

utveckla daglig fysisk aktivitet på alla våra grundskolor och 

specifikt mot de äldra årskurserna 

- samtliga satsningar och uppdrag följs upp enligt årshjul. 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan fatta beslut enligt förslag från 

ordförande och finner att så sker. 

 

Beskrivning av ärendet 
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Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska ramar för kommande år 

fastslogs genom Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-17. 

Driftsramen 2021 för förskole- och grundskolenämnden är 1 383,7 mnkr. 

 

Förskole- och grundskolenämndens ram fördelas gentemot följande 

verksamhetsområden: förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola, enhet flerspråkighet, central förvaltning samt 

nämndverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 förskole- och 

grundskolenämnden 

 

Övervägande 
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag. 

 

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

Ansvarig handläggare 
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Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden beslut 

1. anta budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 för förskole- och

grundskolenämnden.

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska ramar för kommande år 

fastslogs genom Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-17. 

Driftsramen 2021 för förskole- och grundskolenämnden är 1 383,7 mnkr. 

Förskole- och grundskolenämndens ram fördelas gentemot följande 

verksamhetsområden: förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola, enhet flerspråkighet, central förvaltning samt 

nämndverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 förskole- och grundskolenämnden 

Övervägande 
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag. 

Ekonomi och verksamhet 
För att nå en budget i balans genomförs flertalet verksamhetsförändringar  

som påverkar verksamheterna inom förskole- och grundskolenämnden, men 

bedömningen är att verksamheterna under 2021 kommer kunna bedriva en 

verksamhet utifrån gällande lagkrav. 
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Inför 2022-2025 ses fortsatt behov av verksamhetsförändringar för att möta 

beslutade budgetramar. 

Samråd 
Samråd har skett i förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp och i 

förvaltningens samverkansgrupp. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing-Marie Rundwall Charlotta Sandahl Edemyr 

Tf förvaltningschef  Tf avdelningschef ekonomi och 

lokaler 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Ansvarig handläggare 
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Inledning 

Att mitt under en pandemi med hög smittspridning fastställa en internbudget för 
nästföljande år är en utmaning då det finns många osäkerhetsfaktorer som är svåra att skönja 
både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 

Att göra långsiktiga planer för en kommunal verksamhet med en stark nationell styrning som 
påverkar både politikernas och medarbetarnas förutsättningar och uppdrag är en utmaning. 

Att ständigt påminna både sig själv och alla andra att nutidens och framtidens utformning 
sker i det dagliga mötet mellan vuxen och barn/elev är en utmaning. 

Att ansvara för hur verksamhetsorganisering och ekonomiska ramar ska användas mest 
effektivt och effektfullt är ett ständigt perspektiv i budgetarbetet och kommer fortsätta vara 
varje rektors utmaning i det dagliga arbetet. 

Att mitt under ett byte av förvaltningschef försöka formulera strategier och övergripande 
styrnings- och ledningsbeslut är en utmaning. 

Att utmanas innebär många möjligheter men också växtvärk vilken kommer vara påtaglig för 
förskole- och grundskolenämndens alla verksamheter de närmaste åren. 

Med fokus på att ge bästa möjliga förutsättningar för alla barns och elevers lärande och 
utveckling finns vägen framåt för att klara utmaningarna och nå de höga målsättningarna 
som formulerats. 

Tillit, framtidshopp och arbetsglädje smittar, en smitta som jag önskar ska finnas i alla led 
och på alla enheter. 

Ing-Marie Rundwall 

Interimchef/tf förvaltningschef 
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Mål och inriktning 

Nämndsmål 

Förskole- och grundskolenämnden har för perioden 2020–2023 tre nämndsmål: Skola för 
alla – Motivation för lärande – Tillit för förbättring. De två första målen är inriktat på arbetet 
med att skapa bästa möjliga möte mellan barn och vuxen i utbildningen och undervisningen. 
Det tredje målet syftar till att skapa en förbättringskultur för att stödja utveckling och möta 
nya förutsättningar. 

Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 stödjer nämndsmålsarbetet genom att fortsatt 
fördela de ekonomiska resurserna till förskolorna och skolorna i så hög utsträckning som 
möjligt för att bidra närmast barnen och eleverna, förändra skolorganisationen för ökad 
likvärdighet samt arbeta med förbättringar och ekonomiska effektiviseringar på övergripande 
nivå för att minska påverkan i verksamheterna. 

Nämndens mål 

Skola för alla – Målet är att barn och elever mår bra i skolan och klarar kunskapskraven. 
Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i 
kommunen de än går. 

Motivation för lärande – Målet är att barns och elevers drivkraft, nyfikenhet och kritiska 
förhållningssätt utvecklas i ett motivationsfrämjande lärande. Lärandet och samverkan med 
det omgivande samhället ska utveckla valkompetens för medvetna val i det livslånga 
lärandet. 

Tillit för förbättring – Målet är att ledarskap genom nytänkande och kloka beslut skapar en 
tillitsfull förbättringskultur som stödjer verksamheternas utveckling och möter nya 
förutsättningar. Det ska finnas en öppen och transparent dialog internt och externt. 

Verksamhetsplan 

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

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

Nuläge i verksamheten 

I förvaltningens systematiska kvalitetsarbete analyseras kvaliteten i uppdraget utifrån 
nämndsmål och nationella mål i skollag och läroplaner. I andra uppföljningar och analyser 
följs också förutsättningar och kvalitet utifrån andra perspektiv. 

Skolutvecklingsarbete som bidrar till höjd kvalitet 

I förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem genomförs flera utvecklingsprocesser 
med syfte att stärka undervisningens kvalitet för barn och elevers välmående, utveckling och 
lärande. Utvecklingsarbetet har i flera fall pågått under lång tid med en systematik för 
kollegialt samarbete mellan lärare och andra yrkesfunktioner i förskola och skola. Arbetet 
innebär också långsiktiga satsningar på att utveckla inre kompetens i hela organisationen 
genom att kompetenshöja ledande roller såsom förstelärare, lärledare och specialpedagogisk 
kompetens. Ett antal utvecklingsprocesser som tidigare genomförts av externa aktörer drivs 
numera av kompetens internt, vilket är både kostnadseffektivt och en karriärmöjlighet. 

Verksamheterna är utvecklingsinriktade och har både långsiktighet och höga ambitioner i sitt 
arbete. Utvecklingsarbetet är grunden för att Varbergs kommun står sig stark som 
skolkommun, samtidigt finns utmaningar för verksamheternas uppdrag som övergripande 
beskrivs nedan och under Utblick 

Fler elever ska nå målen och gymnasiebehörighet 

Det systematiska kvalitetsarbetet visar på en utmaning för verksamheterna att stödja att fler 
elever ska nå godkänd kravnivå i de olika ämnena och därmed gymnasiebehörighet. 
Resultaten för läsåret 2019/20 visar på nya utmaningar för kommunen avseende 
måluppfyllelse. Arbetet framåt syftar till att fullt möjliggöra stöd på olika sätt så att alla barn 
och elever utvecklas och når så långt de kan, stimulera och motivera elever till lärande och 
skola i högre utsträckning, samt undervisa för ökad spridning av kunskapsnivåer i 
elevgruppen till följd av ett ökat elevantal. Sedan tidigare pågår utvecklingsarbete för bland 
annat matematikutveckling (MASIV), läsning i Varberg (LiV) samt ämnesdidaktiskt 
kollegium för analys och utveckling av undervisningen. 

Organisering av stöd för elever att särskilt beakta 

För att stärka att verksamheten har kompetens och förutsättningar att möta barn och elever 
utifrån behov pågår ett arbete med att inrätta en resursskola med ett begränsat mottagande 
till elever i behov av särskilt stöd där elevgrupperna är små och personaltätheten hög med 
fokus på att skapa rätt förutsättningar för lärande. Resursskolan ska genom flexibla och 
varierande lärmiljöer bidra till att möta elevernas olika behov så att de kan utvecklas och lära 
utifrån sina egna förutsättningar. Detta sker genom tydliggörande pedagogik och individuella 
anpassningar där utbildning, fritidsverksamhet och samordnade insatser bildar en helhet. 
Sedan tidigare finns organisering av flexteam på skolorna för att ge stöd för elever, främst 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utifrån behov. 

Stärka kompetens för flerspråkigas lärande och utveckling 

I samarbete med Skolverket genomför förvaltningen ett antal olika utvecklingsinsatser för att 
höja behörighet och kompetens för undervisning i svenska som andraspråk samt ett antal 
kompetenshöjande insatser för elevhälsapersonal och modersmålslärare med mera, med 
start läsåret 2020/21. Arbetet finansieras av statsbidrag under en treårsperiod. Att stärka 
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arbetet för flerspråkiga elever generellt och nyanlända elever specifikt har visat sig prioriterat 
utifrån måluppfyllelseanalys och i dialog med verksamheterna under de senaste åren. 

Stärkt skolorganisation och övergångsarbete ska öka likvärdigheten i ett 
växande Varberg 

Nuvarande skolorganisation ses över av förvaltningen med utgångspunkt i ett 
inriktningsbeslut från nämnden 2019. Arbetet syftar både till att möta ett växande elevantal 
samt att stärka förutsättningarna för skolan att arbeta med grunduppdraget utifrån skollag 
och läroplaner. Det sistnämnda innebär att arbeta för att skolbyte sker vid stadiebyte samt 
minska antalet övergångar vid olika tillfällen till mottagande skola. Kvalitetsarbetet visar att 
dialog och stöd för övergångar och överlämning mellan förskola och skola samt skolbyten 
behöver utvecklas framåt. 

Utblick 

Förskole- och grundskolenämnden ser följande påverkansfaktorer inom en 5-10 års period: 

Ett växande Varberg ger förutsättningar för och utmanar verksamheterna 

Ett ökat barn och elevantal möjliggör för verksamheten att fortsatt växa och satsa på förskola 
och skola. Samtidigt utmanas verksamheterna lokalmässigt och undervisningsmässigt. Fler 
barn och elever är en trend som leder till en ökad spridning av kunskapsnivåer i grupperna 
vilket medför att undervisningen måste möta flera olika nivåer samtidigt. 

Lokalanvändning och lokaloptimering är prioriterat arbete i ett växande Varberg. Under 
mandatperioden kommer fokus vara på att lokaloptimera förskolor och skolor. Översyn av 
skolorganisation är en del av att hantera det långsiktiga lokalanvändandet. 

Kompetensförsörjningsbehov - Nya behörighetskrav i grundsärskolan och 
fritidshemmet 

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

Nationella behörighetskrav för att ansvara för undervisningen i grundsärskolan och 
fritidshemmet påverkar kraven på kompetensförsörjning i båda skolformerna. För att 
säkerställa en ändamålsenlig behörighetsnivå i Varberg behöver nuläget fortsätta att följas 
och riktade resurser och insatser fortsatt genomföras, inte minst när elevantalet förväntas 
öka i verksamheterna. För grundsärskolan planeras det för att erbjuda behörighetsgivande 
utbildning för några medarbetare. För fritidshemmen pågår kompetensutveckling för att 
stödja arbetet med att stärka undervisningen utifrån fritidshemmets egna del i läroplanen 
som tillkom läsåret 2017/18. 

Sjukfrånvaro 

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

Digitaliseringens påverkan på grunduppdraget och undervisningen 

Regeringen godkände 5 november 2020 en överenskommelsen mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) om digitaliseringens möjligheter för att främja 
kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Arbetet inom ramen för den nya 
överenskommelsen riktar sig till samtliga huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare 
inom skolväsendet. SKR har fått ett stort ansvar ska fram till 2022 bland annat: 

 arbeta för att stödja anskaffning av e-legitimationer och andra inloggningsmetoder, 

 bistå i att stärka huvudmännens kompetens med syfte att utveckla deras förmåga att 
säkerställa användarcentrerade tjänster, det vill säga tjänster som möter användarnas 
(t.ex. barn och elever) behov och som utformas i enlighet med dessa, 

 utveckla stöd till huvudmänför upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur 
samt för pedagogisk och teknisk support – med fokus på skapande av ändamålsenliga 
digitala ekosystem. 

Hur SKRs förtydligande uppdrag kommer att påverka Varbergs kommun innehållsligt och 
ekonomiskt är ännu för tidigt att bedöma. 

Statlig styrning som påverkar grunduppdrag och ekonomi 

Den nationella styrningen är påtaglig för nämndens förutsättningar sett över både kortare 
och längre sikt. Förskolan och skolans uppdrag påverkas i hög grad av den nationella 
styrningen. Pågående och avslutade statliga utredningar har gett förslag som innebär ökade 
krav på kvalitet som behöver hanteras, samt nya ekonomiska förutsättningar att hantera. 
Utredningarnas olika förslag har ännu inte inneburit lagförändringar eller nya 
rekommendationer. 

1) SOU 2020:28 En mer likvärdig skola lyfter olika perspektiv för att problematisera 
nuvarande finansiering av skolor. Det handlar om att elevpengen till fristående skolor 
föreslås vara lägre än till kommunala skolor då de kommunala har merkostnader gentemot 
de fristående. Vidare problematiseras det att elevpengen baseras på en genomsnittskostnad 
per elev, då en ytterligare elev inte leder till lika höga kostnader som ”genomsnittseleven”. 
Denna resursfördelning tenderar att missgynna skolor som av organisatoriska eller andra 
skäl inte lyckas ”ta emot så många elever som möjligt”. Förvaltningsledningen bedömer att 
eventuella förändringar kan möjliggöra en mer flexibel resursfördelning till förskolorna och 
skolorna vilket skulle kunna öka likvärdigheten i de ekonomiska förutsättningarna för dessa, 
samt möjliggöra för minskade kostnader utan större påverkan på kvalitet. 

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

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

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

Nämndens uppdrag och ekonomiska ram enligt 
kommunfullmäktiges budget 

 

Driftram 2021, förändring sedan budget 2020, mnkr 

I tabellen ovanför visas hur nämndens driftram har förändrats mellan år 2020 och 2021. Den 
största förändringar till budget 2021 utgörs av den demografiska förändringen. Förskole- och 
grundskolenämndens ram justeras för demografiska förändringar enligt den senast beslutade 
befolkningsprognosen. Justeringen baseras på genomsnittligt antal barn och elever i förskola 
och grundskola under budgetåret. Årets befolkningsprognos visar på högre 
befolkningsökning för åren fram till 2025 än den prognos som Budget 2020 och plan 2021-
2024 baserades på. Detta leder till att kompensationen till förskole- och grundskolenämnden 
för demografiska förändringar ökar. Budget 2021 justeras även för löneökningar för perioden 
januari-mars 2021 samt för en justerad förväntad prisutveckling, vilket innebär att justerad 
budget för 2021 är 1 383,7 mnkr. 

Den statliga finansieringen av förskolan och grundskolan 

Regeringen har under perioden 2015-2019 satsat på att mer personal ska anställas i 
lågstadiet och i fritidshemmen via den nationella lågstadiesatsningen och den nationella 
fritidshemssatsningen. Enligt Skolverket upphör fritidshemssatsningen 2020 och 
Lågstadiesatsningen efter läsåret 2019/2020. I stället väljer Skolverket att satsa på 
statsbidraget Likvärdig skola. 

Nedanstående tabell utgör en sammanställning av de statsbidrag och belopp som rekvireras 
för verksamheterna inom förskole- och grundskolenämndens ansvar. Totalt sett ser beloppet 
ut att bli lägre år 2021 än 2020. De gulmarkerade beloppen är ännu inte fastställda eller 
beslutade. 
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Statsbidrag 2019-2021 

Likvärdig skola 

För att nationellt komma tillrätta med ökade skillnader i elevers resultat och minskad 
likvärdighet inrättades statsbidrag som fördelas utifrån socioekonomiska grunder. Varbergs 
kommun tilldelades 2020 ca 20,5 mnkr av de totalt 4,9 mdkr som fördelades till 
skolhuvudmännen. Tilldelningen utefter de socioekonomiska grunderna ger en lägre andel 
än om statsbidraget hade fördelats utifrån exempelvis elev- eller invånarantal. De 
socioekonomiska förutsättningarna för eleverna i Varberg bedöms av Skolverket därmed vara 
högre än genomsnittet i riket. 2021 är bidragsramen för Varbergs kommun ca 27 mnkr av de 
totalt 6,2 mdkr som fördelas till skolhuvudmännen. 

I det interna arbetet med att fördela statsbidraget till verksamheterna inom Varbergs 
kommun genomförs analys för att identifiera vilka skolor som har behov av resurstilldelning 
utifrån elevers olika stödbehov för utveckling och lärande samt skolornas måluppfyllelse. 

Mindre barngrupper 

Statsbidraget ”Mindre barngrupper” är riktat till insatser som minskar eller motverkar en 
ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta 
barnen. Varbergs kommun tilldelades 2019/2020 ett belopp om 9,7 mnkr, men har för 
perioden 2020/2021 inte tilldelats några medel. Det är en kännbar utmaning i att bedriva 
verksamhet med stora svängningar som det innebär att ena året tilldelas statliga medel för att 
nästa år inte tilldelas något bidrag. Under de år som Varbergs kommunala förskolor tilldelats 
statliga medel har därför detta statsbidrag legat utan nämndens budget. 
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De fristående förskolorna och grundskolorna får del av det socioekonomiska tillägget utifrån 
samma principer som gäller för den kommunala verksamheten. Medel avsätts inom ordinarie 
ram. 

-Tilläggsbelopp 

I budgeten avsätts medel för tilläggsbelopp till såväl förskola som grundskola och fritidshem. 
Tilläggsbelopp lämnas till barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. För 
förskolan uppgår budgeten 2021 till 9,0 mnkr och till grundskolan och fritidshem uppgår 
budgeten till 9,5 mnkr. Budgetposterna avser både kommunal samt fristående och 
interkommunal verksamhet. 

Ersättning till interkommunal och fristående verksamhet 

Ersättning till interkommunal och fristående verksamhet beräknas utifrån bidrag på lika 
villkor. Samtliga budgetposter som är hänförbara till kostnadsslagen undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, lokalkostnader, måltider samt schablon för administration är inräknade 
i ersättningen till interkommunal och fristående verksamhet. Till fristående verksamhet ingår 
även momsersättning. 

Personalkostnader utanför resursfördelning 

I personalkostnader utanför resursfördelning återfinns kostnader hänförbara till 
administrativ personal, chefer i verksamheterna samt arvoden till nämndsledamöter. Vidare 
återfinns budgetposter för friskvård, kommunhälsa, fackliga företrädare samt tillfälliga 
personalåtgärder. 

Lokalkostnader 

De största budgetposterna hänförbara till lokalkostnader avser lokalhyror, lokalvård, 
kapitalkostnader samt vaktmästeri. Budgetmedel har även satts av för fastighetsåtgärder 
samt inventarier utifrån myndighetskrav, miljöavgifter samt en mindre post för övriga 
fastighetskostnader. 

Måltider 

I budgetposten för måltider ingår serverings- och portionskostnader. 

Skolskjuts 

Kostnaderna för skolskjuts baseras dels på budgetunderlag från Hallandstrafiken för 2021 
och dels på beräkningar utifrån 2020-års kostnader och prognos för elevantal 2021 avseende 
skolskjutskostnader som inte ingår i Hallandstrafikens underlag. 

IT- och kommunikationskostnader för pedagogisk verksamhet och 
administration 

IT- och kommunikationskostnader för pedagogisk verksamhet och administration avser 
budget för hårdvara, självrisker och reparationer, nätkostnader, användarkostnader för 
elever och personal, kopieringsavtal samt licenser. 

Prioriterade satsningar 

Budgetmedel för prioriterade satsningar avser ledarskapet, kompetensutvecklingsinsatser 
och modern arbetslivsorientering. Utöver detta kommer statsbidrag att finansiera satsningar 
som innebär likvärdighet för ett hållbart lärande såsom, flerspråkighet, språk- och 
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kunskapsutvecklande arbetssätt, kollaborativt arbetssätt, matematikutveckling och 
digitalisering. 

Övriga verksamhetskostnader 

De största kostnadsposterna avser skolbibliotek, försäkringar för barn och elever samt 
kultur- och badresor i grundskolan. 

Ofördelade medel 

Under ofördelade medel återfinns förskole- och grundskolenämndens ofördelade medel om 
2,5 mnkr. 

Verksamhetsförändringar 

De verksamhetsförändringar som förskole- och grundskolenämnden planerar att genomföra 
för att möta ovan givna planeringsförutsättningar är följande: 

Demografiska förändringar 4,3 mnkr 

I ett växande Varberg har förskolorna och skolorna i kommunen glädjen att få fler barn och 
elever i verksamheterna. Detta leder också till ökad budgetram genom den demografiska 
tilldelningen från kommunfullmäktige som baseras på antalet barn och elever. Enligt 
rektorernas prognoser så kommer inte elevantalet öka i den takten som volymprognoserna 
säger. Det innebär att rektorernas prognoser ger ett lägre elevantal än den volymprognos 
kommunen följer. 

Konsekvensen av de förändrade prognoserna är att nämnden inte nyttjar del av den 
demografikompensation som nämnden erhåller på grund av ett lägre elevunderlag. Ingen 
konsekvens för tilldelningen av elevpengen. 

IT kommunikation 2,6 mnkr 

Inom området IT kommunikation sker kontinuerlig översyn för att dels möta behov men 
också utifrån den tekniska utvecklingen kunna anpassa och på så sätt kostnadseffektivisera. 

Inför kommande budgetperiod så har en översyn av användarkonton och de tjänster som 
ingår för medarbetare, samt en översyn av nätkostnader genomförts med minskade 
kostnader som följd. 

Budget för underhålls- och installationsarbete av projektorer i klassrummen som genomförs 
under perioden 2020-2021, kommer under år 2021 endast finnas under investeringar istället 
för som tidigare då budget funnits både inom drift och investeringar. 

Kostnader för självrisker och reparationer planeras minska kommande period. 

Planerade inköp av kompletterande teknik/utrustning kommer att minimeras. 

Anpassningar kommer att genomföras, inom grundskolan, som innebär att lärarna kommer 
ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg. 

Användarkontot som ger användarna möjlighet att logga in och få tillgång till kommunens 
tjänster har anpassats utifrån behov i den pedagogiska miljön. 

Kostnaderna för nätkopplingar kommer att anpassas till den kapacitet som faktiskt nyttjas. 

Genomförande av underhålls- och installationsarbete av projektorer kommer fortgå som 
planerat, dock täcker den del av budget som är lagd under investeringar dessa kostnader. 
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De digitala lärverktygen med tillhörande teknik till förskolor och skolor löper på treåriga 
avtal. Under nästa år kommer en stor del av digitala verktyg löpa på nya avtal. Detta 
beräknas medföra lägre kostnader för självrisker och reparationer. 

Under år 2021 kommer den planerade förändringen med endast ett personligt digitalt 
verktyg per lärare genomföras. 

Omorganisation på ledningsnivå 2,2 mnkr 

Omorganisation, som sedan tidigare är genomförd, innebär att grundskolans samtliga 
enheter leds av en grundskolechef. En halvering av ledningstjänster vilket har medfört lägre 
lönekostnader. Även inom förskolan finns lägre kostnader för ledningstjänster. 

Stöd till ledning 1,8 mnkr 

I ett växande Varberg med en komplex skolorganisation där många av våra grundskolor tar 
emot fler elever och medarbetare behövs det goda ledare som finns nära verksamheten. 

Genom planerade- och partiella tjänstledigheter samt återhållsamhet i eventuell utökningar 
av ledningsstöd sker möjlighet att effektivisera inom området. 

Detta kommer innebära ett behov av att rektorer samarbetar och tillsammans hittar 
effektiviseringar för att hitta former för att kunna prioritera då utökat ledningsstöd inte kan 
effektueras. 

Effektivisering skolskjuts 0,9 mnkr 

Enligt Hallandstrafikens (HLT) prognos för 2021 kommer kostnaden för de elever som reser 
med Hallandstrafikens skolskjuts sänkas med 2 mnkr, medan däremot är prognosen 
avseende skolskjutsar med personbil (taxi) och busskort osäker. Utifrån 2020 års utfall med 
ökad kostnad för skolskjuts personbil/buss och nämndens prognos för 2021 förväntas 
kostnadsökning ske med drygt 1 mnkr. 

Hallandstrafikens prognos medför en kostnadseffektivisering för 2021 med 0,9 mnkr. 

Upphandling nya avtal 1,6 mnkr 

I det pågående arbetet med ny upphandling av digitala verktyg med tillhörande tjänster har 
förvaltningen för avsikt att beakta pris, service och support som viktiga indikatorer i den 
utvärderingsmodell som används. Detta bedöms leda till en kostnadseffektivisering för de 
digitala verktygen under den kommande avtalsperioden med start från 2021-06-01. 

Dessutom pågår ett förändringsarbete för rutiner och riktlinjer kring gällande 
upphandlingsavtal för att säkerställa att inköp sker enligt de avtal som gäller för perioden. 

Övergripande resurspersoner 0,5 mnkr 

De professioner som ingår i den övergripande elevhälsan är nyckelspelare i skolornas arbete 
för att utveckla enheternas egna elevhälsateam. Genom aviserade pensionsavgångar och 
nedsättningar kommer man kunna hantera verksamheten genom viss justering i tilldelning 
av medel. Detta kommer leda till förändrat stöd till EHT och elever. 

Natt - kväll- och helgverksamhet 0,7 mnkr 

Natt- kväll - och helgverksamheten har under 2020 erhållit ersättning både för natt- och 
dagverksamhet det vill säga både för de barn som vistas där dagtid på förskolan och i 
pedagogisk omsorg natt- kväll- och helgverksamhet. Från och med 2021 gäller budget endast 
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pedagogisk omsorg natt- kväll- helgverksamhet då barnen som behöver denna omsorg vistas 
på fritids/grundskola respektive förskola dagtid. 

Lokaler 1,5 mnkr 

Lärmiljöer både inomhus och utomhus i förskolan nyttjas för att få plats med de barn som 
har behov av att vistas inom förskolans verksamhet, inom befintliga lokaler och ytor. 

Nybyggnationer de närmsta åren kommer tillskapa extra platser, men inte i samma takt som 
befolkningsprognosen. Förskolans lärmiljöer utomhus och inomhus används och behöver 
användas optimalt. 

Anpassningar inom flera ansvarsområden 1,7 mnkr 

Anpassningar och ekonomiska effektiviseringar på övergripande nivå kommer ske för att 
därmed fördela de ekonomiska resurserna till i så hög utsträckning som möjligt i barn- och 
elevpeng. Mindre anpassningar och kostnadseffektiviseringar har gjorts inom allas ansvar. 

Nämnd 0,3 mnkr 

Anpassning av nämndens budget efter de senaste årens utfall och kommande behov. 
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Långtidsplan 2022-2025 

Verksamhetsförändringar 

Gentemot tidigare beslut finns nedan förslag på förändringar för ett antal investeringar. 
Behov av förändringar beskrivs nedan med en kort förklaring. 

Senarelagda objekt: 

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

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

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

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

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

Andra förändringar: 

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

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

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

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

Nämndens förslag till investeringsplan för perioden 2021-2025 presenteras nedan i form av 
en investeringssammanställning, per objekt. Efter det följer en förklarande text till respektive 
investeringsobjekt. 
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arbetsuppgifter handlar om att utrusta Klapperstenen med inventarier. De tilldelade medlen 
kommer att nyttjas tidigast år 2021. 

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

Projekt under förstudie 

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

Väröbacka förskola, inventarier - Beräknat behov av inventarier. 

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

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

Nya projekt utan slutförd förstudie 

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

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

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

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

Grundskoleplatser Väröbacka/Limabacka utifrån behovsanalys fördjupad 
översiktsplan, inventarier – Beräknat behov av inventarier. 
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Håsten grundskola – Ny grundskola i Håsten med kapacitet för ca 700 elever. 
Behovsanalys för Lokaler centrumområdena grundskola finns framtagen och beslutad. 

Håsten grundskola, inventarier - Beräknat behov av inventarier 

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

Förskoleplatser Borgarsgård, inventarier – Beräknat behov av inventarier 

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

Förskola Ankarskolans upptagningsområde, inventarier - Beräknat behov av 
inventarier. 

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

Förskoleplatser Nordväst, inventarier - Beräknat behov av inventarier. 

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

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

Förskoleplatser Centrum, inventarier – Beräknat behov av inventarier. 

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

Ny grundskola område Nordväst, inventarier – Beräknat behov av inventarier 

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

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

§ 127 Dnr FGN 2020/0661 

Principer för beräkning av bidragsbelopp till 
fristående förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola och fritidshem samt 
fastställande av interkommunala ersättningar 
för 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. bidragsbelopp till huvudmän för fristående förskola, pedagogisk

omsorg, förskoleklass och grundskola samt fritidshem för 2021 ska

beräknas i enlighet med vad som framgår av bilagorna A-D

2. uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till

respektive huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg,

förskoleklass, grundskola och fritidshem

3. interkommunala ersättningar avseende förskola, pedagogisk

omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem för 2021 fastställs

i enlighet med vad som framgår av bilaga E.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 

För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva 

fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och 

fritidshem är hemkommun skyldig att ge bidrag till huvudmännen för varje 

barn/elev vid enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 

kan 

huvudmannen även få bidrag i form av tilläggsbelopp. 

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på den så kallade 

likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt 

samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser 

till 

sina egna motsvarande verksamheter. 

Interkommunala ersättningar 

När en annan kommun än elevens hemkommun tar emot en elev i sin 

grundskola efter önskemål från vårdnadshavarna om att eleven ska fullgöra 

sin skolgång i den kommen, dvs. på så kallad frivillig grund, ska 

hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om 

kommunerna i sådana fall inte kommer överens om annat, ska denna 
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ersättning bestämmas med hänsyn till den mottagande kommunens 

åtagande 

och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Motsvarande gäller vid en 

annan kommuns mottagande efter önskemål från vårdnadshavare i den 

kommunens förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem. 

 

Tillämpliga föreskrifter 

Av 10 kap. 37 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till 

huvudmannen för fristående grundskola för varje elev vid skolenheten. 

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

 

Grundbeloppet ska enligt 10 kap. 38 § skollagen bestämmas efter samma 

grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 

egna 

grundskolan och avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 

måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Enligt 39 § 

ska 

tilläggsbelopp lämnas för elever i behov av särskilt stöd, elever som ska 

erbjudas modersmålsundervisning och elever som deltar i lovskola. 

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska 

vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

 

Motsvarande bestämmelser avseende bidrag till fristående förskoleklass 

återfinns i 9 kap. 19-21 §§ skollagen. Bestämmelser om ersättning till 

huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

återfinns 

i 8 kap. 21-23 §§ (förskola), 14 kap. 15-17 §§ (fritidshemmet) och 25 kap. 11-

13 

§§ (pedagogisk omsorg). 

 

Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän för 

bl.a. 

förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg 

fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens 

budget 

för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 

 

Av 14 kap. 4 § skolförordningen följer vilka kostnader som ska ingå i 

beräkningen av ersättningen i respektive kostnadsslag till enskild 

huvudman 

för förskoleklass och grundskola. På motsvarande sätt anges i 5 § vilka 

kostnader som ska ingå i respektive kostnadsslag vid beräkningen av bidrag 

till 

enskild huvudman för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Enligt 10 kap. 34 § andra stycket skollagen ska hemkommunen i de fall som 
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avses i 10 kap. 27 § skollagen – det vill säga när vårdnadshavaren önskar 

barnets skolgång i mottagande kommunen och mottagande kommun 

önskar 

motta eleven – betala ersättning till den mottagande kommunen. Om 

kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om annat, ska 

ersättningen 

bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter 

samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till 

de egna grundskolorna. I skollagen återfinns motsvarande regler vid 

mottagande efter vårdnadshavares önskemål till placering i annan 

kommuns 

förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga A Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående förskola  

Bilaga B Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående 

pedagogisk omsorg 

Bilaga C Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående 

förskoleklass och grundskola  

Bilaga D Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående 

fritidshem  

Bilaga E Beräkning av interkommunala ersättningar  

 

 

Övervägande 
De bidragsbelopp (grundbelopp) som framgår av bilagorna A-D har 

beräknats 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till 

sina egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet med 

tillämpliga 

föreskrifter. En tillämpning av dessa grundbelopp tillsammans med de 

övriga 

principer för bestämmande av bidragsbelopp som framgår av nämnda 

bilagor 

innebär därmed att skollagens regler om likabehandling upprätthålls. 

 

Med bakgrund av att grundbeloppet ska bestämmas efter socioekonomisk 

viktning är det lämpligt att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om 

bidragsbelopp till respektive enskild huvudman. 

 

De interkommunala ersättningar som framgår av bilaga E har beräknats 

efter 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2020-11-30 4 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 

sina 
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Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Charlotta Sandahl Edemyr,  0703418281 
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Principer för beräkning av bidragsbelopp till 

fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola och fritidshem samt 

fastställande av interkommunala ersättningar för 

2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. bidragsbelopp till huvudmän för fristående förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass och grundskola samt fritidshem för 2021 ska 

beräknas i enlighet med vad som framgår av bilagorna A-D 

2. uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till 

respektive huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola och fritidshem 

3. interkommunala ersättningar avseende förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola och fritidshem för 2021 fastställs i enlighet 

med vad som framgår av bilaga E. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter 

För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva 

fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och 

fritidshem är hemkommun skyldig att ge bidrag till huvudmännen för varje 

barn/elev vid enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan 

huvudmannen även få bidrag i form av tilläggsbelopp. 

 

Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på den så kallade 

likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt 

samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till 

sina egna motsvarande verksamheter. 

 

Interkommunala ersättningar 
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När en annan kommun än elevens hemkommun tar emot en elev i sin 

grundskola efter önskemål från vårdnadshavarna om att eleven ska fullgöra 

sin skolgång i den kommen, dvs. på så kallad frivillig grund, ska 

hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om 

kommunerna i sådana fall inte kommer överens om annat, ska denna 

ersättning bestämmas med hänsyn till den mottagande kommunens åtagande 

och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Motsvarande gäller vid en 

annan kommuns mottagande efter önskemål från vårdnadshavare i den 

kommunens förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem. 

 

Tillämpliga föreskrifter 

Av 10 kap. 37 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till 

huvudmannen för fristående grundskola för varje elev vid skolenheten. 

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

 

Grundbeloppet ska enligt 10 kap. 38 § skollagen bestämmas efter samma 

grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

grundskolan och avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 

måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Enligt 39 § ska 

tilläggsbelopp lämnas för elever i behov av särskilt stöd, elever som ska 

erbjudas modersmålsundervisning och elever som deltar i lovskola. 

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska 

vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

 

Motsvarande bestämmelser avseende bidrag till fristående förskoleklass 

återfinns i 9 kap. 19-21 §§ skollagen. Bestämmelser om ersättning till 

huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem återfinns 

i 8 kap. 21-23 §§ (förskola), 14 kap. 15-17 §§ (fritidshemmet) och 25 kap. 11-13 

§§ (pedagogisk omsorg). 

 

Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän för bl.a. 

förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg 

fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget 

för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 

 

Av 14 kap. 4 § skolförordningen följer vilka kostnader som ska ingå i 

beräkningen av ersättningen i respektive kostnadsslag till enskild huvudman 

för förskoleklass och grundskola. På motsvarande sätt anges i 5 § vilka 

kostnader som ska ingå i respektive kostnadsslag vid beräkningen av bidrag till 

enskild huvudman för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  
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Enligt 10 kap. 34 § andra stycket skollagen ska hemkommunen i de fall som 

avses i 10 kap. 27 § skollagen – det vill säga när vårdnadshavaren önskar 

barnets skolgång i mottagande kommunen och mottagande kommun önskar 

motta eleven – betala ersättning till den mottagande kommunen. Om 

kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om annat, ska ersättningen 

bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter 

samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 

de egna grundskolorna. I skollagen återfinns motsvarande regler vid 

mottagande efter vårdnadshavares önskemål till placering i annan kommuns 

förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga A Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående förskola  

Bilaga B Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående pedagogisk 

omsorg 

Bilaga C Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående 

förskoleklass och grundskola  

Bilaga D Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående fritidshem  

Bilaga E Beräkning av interkommunala ersättningar  

 

 

Övervägande 
De bidragsbelopp (grundbelopp) som framgår av bilagorna A-D har beräknats 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 

sina egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet med tillämpliga 

föreskrifter. En tillämpning av dessa grundbelopp tillsammans med de övriga 

principer för bestämmande av bidragsbelopp som framgår av nämnda bilagor 

innebär därmed att skollagens regler om likabehandling upprätthålls. 

 

Med bakgrund av att grundbeloppet ska bestämmas efter socioekonomisk 

viktning är det lämpligt att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om 

bidragsbelopp till respektive enskild huvudman. 

 

De interkommunala ersättningar som framgår av bilaga E har beräknats efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina 

egna motsvarande verksamheter. 
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Ekonomi och verksamhet  
Interkommunala ersättningar och bidragsbeloppen till de fristående 

verksamheterna är beräknade utifrån verksamheternas respektive budget för 

2021 i enlighet med vad som anges i skolförfattningarna. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Ing-Marie Rundwall Charlotta Sandahl Edemyr 

Tf förvaltningschef Tf avdelningschef ekonomi och 

lokaler  

 

Protokollsutdrag 
Administrativ handläggare ekonomi, Heléne Lundström 

Ansvarig handläggare 
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Socioekonomiskt tillägg 

Enligt beslutad resursfördelningsmodell (BUN 2018/0476) fördelas två 
socioekonomiska tillägg utifrån föräldrars utbildningsnivå samt barnets 
migrationsbakgrund. Indexen är framtagna av SCB och baseras på inskrivna 
barn per 15e september 2020. Till den kommunala förskolan är det avsatt en 
budget om 1,5 mnkr för föräldrars utbildningsbakgrund samt 1,5 mnkr för 
migrationsbakgrund. Utifrån förskolornas index och antal inskrivna barn i 
verksamheten fördelas pengarna proportionerligt. Två förskolor med samma 
index får samma peng per barn. Fristående förskolor som har rätt att ta del av 
det socioekonomiska tillägget får utbetalt samma peng per barn som 
kommunal förskola med samma index. 

 
Fördelning av det socioekonomiska tillägget avseende föräldrars 
utbildningsnivå tilldelas till förskolor som har ett index över 110. Förskolor 
som har ett index under, eller lika med, 110 erhåller inget socioekonomiskt 
tillägg. 

 
Fördelning av det socioekonomiska tillägget avseende migrationsbakgrund 
tilldelas förskolor som har ett index över 110. Förskolor som har ett index 
under, eller lika med, 110 erhåller inget socioekonomiskt tillägg. 

 
 

Avläsningstillfällen 
Den fristående verksamheten har rätt till ersättning för samtliga barn som är 
inskrivna i verksamheten vid avläsningstillfälle den 15e varje månad. För juni 
beräknas antal barn inskrivna per 15e maj, och för juli och augusti beräknas 
antal barn som är inskrivna per 15e september. 

 
 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 

 
Tilläggsbelopp för barn som har omfattande behov av särskilt stöd ansöks om i 
enlighet med beslutade riktlinjer (BUN 2018/0235). 
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Beräkningsunderlag avseende fristående 
pedagogisk omsorg (bilaga B) 

 
 

Grundbelopp 
Bidrag till fristående pedagogisk omsorg beräknas enligt skollagens 
bestämmelser och utifrån budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 förskole- 
och grundskolenämnden (FGN 2020/0658) och beslutad 
resursfördelningsmodell (BUN 2018/0476). 

 
Utifrån detaljbudget 2021 fördelas budgetposterna mot kostnadsslagen omsorg 
och pedagogisk verksamhet samt pedagogiskt material. Därutöver utgår 
omkostnadsersättning med 7,6 kronor per timme per barn som avser ersättning 
för mathållning, el och vatten, slitage på möbler och övrig inredning, 
förbrukningsartiklar såsom diskmedel, rengöringsmedel, tvål och hushålls- och 
toalettpapper etc. Avdrag görs för intäkt av barnomsorgsavgift som den 
fristående verksamheten själv debiterar vårdnadshavare. Därefter görs ett 
administrationspåslag på 1 % samt ett påslag för mervärdesskatt på  6% . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSTADRESS 
Varbergs kommun 

 

BESÖKSADRESS 
Norrgatan 25 

 

TELEFON 
0340-880 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER. 
212000-1249 

 

E-POSTADRESS 
fgn@varberg.se 

Förskole- och 
grundskoleförvaltning 

  
TELEFAX 

  
WEBBPLATS 

432 80 Varberg  0340-69 70 46  www.varberg.se 



 
     Beräkningsunderlag 
 
 
 

          

Kostnadsslag
Barn 1-5 år                          
(1-15 timmar/vecka)

Barn 1-5 år                          
(15,01-40 timmar/vecka)

Barn 1-5 år                          
(≥40,01 timmar/vecka) Kommentar

Omsorg och pedagogisk verksamhet 44 743 kr 98 766 kr 112 271 kr

I ersättning för omsorg och pedagogisk 
verksamhet ingår kostnader för 
personal, ledningsresurs, 
kompetensutveckling, friskvård, 
företagshälsovård, fackliga företrädare, 
introduktionsstöd samt modersmålsstöd 
och övriga kostnader hänförbara till 
omsorg och pedagogisk verksamhet

Pedagogiskt material och utrustning 555 kr 1 388 kr 1 597 kr

I ersättning för pedagogiskt material och 
utrustning ingår kostnader för inköp av 
lärprodukter.

Omkostnadsersättning

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel (antal 

barn*antal timmar*7,6 kr)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel (antal 

barn*antal immar*7,6 kr)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel (antal 

barn*antal timmar*7,6 kr)

Omkostnadsersättning utgår med 7,6 
kronor per timme per barn och avser 
ersättning för mathållning, el och vatten, 
slitage på möbler och övrig inredning, 
förbrukningsartiklar såsom diskmedel, 
rengöringsmedel, tvål och hushålls- och 
toalettpapper etc. 

Barnomsorgsavgift -10 484 kr -10 484 kr -10 484 kr
Avdrag för barnomsorgsavgift som den 
fristående verksamheten själv hanterar.

Administra ion (1%)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel 

(ovanstående 
poster*0,01)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel 

(ovanstående 
poster*0,01)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel 

(ovanstående 
poster*0,01)

Administra ion 1% är en schablon som 
beräknas på ovanstående poster: 
Omsorg pedagogisk verksamhet, 
pedagogiskt material och utrustning, 
omkostnadsersättning samt 
barnomsorgsavgift.

Moms (6%)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel 

(ovanstående 
poster*0,06)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel 

(ovanstående 
poster*0,06)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel 

(ovanstående 
poster*0,06)

Moms 6% är en schablon som beräknas 
på ovanstående poster: Omsorg 
pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning, 
omkostnadsersättning, 
barnomsorgsavgift samt administra ion

Totalt

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel (summa av 

ovanstående poster)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel (summa av 

ovanstående poster)

Beräknas vid utbetalning 
enligt formel (summa av 

ovanstående poster)

Summering av: Omsorg pedagogisk 
verksamhet, pedagogiskt material och 
utrustning, omkostnadsersättning, 
barnomsorgsavgift, administration samt 
moms.

Årsbelopp per barn i fristående pedagogisk omsorg
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Avläsningstillfällen 
Den fristående verksamheten har rätt till ersättning för samtliga barn som är 
inskrivna i verksamheten vid avläsningstillfälle den 15e varje månad. För juni 
beräknas antal barn inskrivna per 15e maj, och för juli och augusti beräknas 
antal barn som är inskrivna per 15e september. 

 
 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 

 
Tilläggsbelopp för barn som har omfattande behov av särskilt stöd ansöks om i 
enlighet med beslutade riktlinjer (BUN 2018/0235). 
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Förskoleklass och grundskola 
grundbelopp 2021 exklusive 
socioekonomiskt tillägg Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider

Lokal- 
kostnader

Administration 
3% Moms 6%

Ersättning 
grundbelopp 
fristående 
verksamhet 
2021

Årskurs F-1 52 049 kr 5 623 kr 3 539 kr 7 452 kr 13 458 kr 2 464 kr 5 075 kr 89 659 kr
Årskurs 2-3 54 609 kr 5 623 kr 3 651 kr 7 452 kr 13 458 kr 2 544 kr 5 240 kr 92 577 kr
Årskurs 4-5 57 698 kr 5 623 kr 3 651 kr 7 452 kr 13 458 kr 2 636 kr 5 431 kr 95 950 kr
Årskurs 6-9 61 855 kr 5 657 kr 3 881 kr 7 452 kr 13 458 kr 2 769 kr 5 704 kr 100 778 kr
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Socioekonomiskt tillägg 

Enligt beslutad resursfördelningsmodell (BUN 2018/0476) fördelas två 
socioekonomiska tillägg utifrån föräldrars utbildningsnivå samt elevens 
migrationsbakgrund för elever i förskoleklass och grundskola. 
Socioekonomiskt index utgår inte för fritidshem.  
 
Indexen är framtagna av SCB och baseras på inskrivna elever per 15e 
september 2019 och 15e september 2020. Januari – juni 2021, baseras på 
Index per 15e september 2019. Juli – december 2021 baseras på Index per 15e 
september 2020. Till den kommunala förskoleklassen och grundskolan är det 
avsatt en budget om sammantaget 11,2 mnkr för föräldrars 
utbildningsbakgrund samt 4,8 mnkr för migrationsbakgrund. Utifrån 
skolornas index och antal inskrivna elever i verksamheten fördelas pengarna 
proportionerligt. Två skolor med samma index får samma peng per elev. 
Fristående skolor som har rätt att ta del av det socioekonomiska tillägget får 
utbetalt samma peng per elev som kommunal skola med samma index. 
 
Fördelning av det socioekonomiska tillägget avseende föräldrars 
utbildningsnivå tilldelas till skolor som har ett index över 105. Skolor som har 
ett index under, eller lika med, 105 erhåller inget socioekonomiskt tillägg. 
Fördelning av det socioekonomiska tillägget avseende migrationsbakgrund 
tilldelas skolor som har ett index över 105. Skolor som har ett index under, 
eller lika med, 105 erhåller inget socioekonomiskt tillägg. 

 

Avläsningstillfällen 
Den fristående verksamheten har rätt till ersättning för samtliga elever som är 
inskrivna i verksamheten vid avläsningstillfälle den 15e varje månad. För juni 
beräknas antal elever inskrivna per 15e maj, och för juli - augusti beräknas 
antal elever som är inskrivna per 15e september. 
 
Bidrag utbetalas med en tolftedel per månad efter rapportering om det antal 
elever som är inskrivna på skolan. 

 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 

 
Tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd ansöks om 
i enlighet med beslutade riktlinjer (BUN 2018/0235). 
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Avläsningstillfällen 
Den fristående verksamheten har rätt till ersättning för samtliga barn som är 
inskrivna i verksamheten vid avläsningstillfälle den 15e varje månad. För juni 
beräknas antal barn inskrivna per 15e maj, och för juli och augusti beräknas 
antal barn som är inskrivna per 15e september. 

 
 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 

 
Tilläggsbelopp för barn som har omfattande behov av särskilt stöd ansöks om i 
enlighet med beslutade riktlinjer (BUN 2018/0235). 
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Beräkning av interkommunala ersättningar (bilaga 
E) 

Grundbelopp 
När en annan kommun än elevens hemkommun tar emot en elev i sin 
grundskola efter önskemål från vårdnadshavarna om att eleven ska fullgöra 
sin skolgång i den kommen, dvs. på så kallad frivillig grund, ska 
hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om 
kommunerna i sådana fall inte kommer överens om annat, ska denna 
ersättning bestämmas med hänsyn till den mottagande kommunens åtagande 
och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Motsvarande gäller vid en 
annan kommuns mottagande efter önskemål från vårdnadshavare i den 
kommunens förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem. 

 
Interkommunal ersättning beräknas enligt skollagens bestämmelser och 
utifrån budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 förskole- och 
grundskolenämnden (FGN 2020/0658) och beslutad resursfördelningsmodell 
(BUN 2018/0476). 
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Interkommunal ersättning 2021 
exklusive avdrag för 
barnomsorgsavgift

Omsorg och 
pedagogisk 
verksamhet

Pedagogiskt 
material och 
utrustning

Lokal-
kostnader Måltider 

Administration 
3%

Inter- 
kommunal 
ersättning 
2021

Barn 1-2 år 0-15,0 h 60 109 2 561 20 793 5 730 2 676 91 869
Barn 1-2 år 15,01-40,0 h 135 581 3 394 21 241 14 325 5 236 179 777
Barn 1-2 år 40,01-> h 154 449 3 602 21 353 16 473 5 876 201 754
Barn 3-5 år 0-15,0 h 42 617 2 561 20 793 5 730 2 151 73 852
Barn 3-5 år 15,01-40,0 h 91 851 3 394 21 241 14 325 3 924 134 735
Barn 3-5 år 40,01-> h 104 160 3 602 21 353 16 473 4 368 149 956

Interkommunal ersättning 2021 
inklusive avdrag för 
barnomsorgsavgift

Omsorg och 
pedagogisk 
verksamhet

Pedagogiskt 
material och 
utrustning

Lokal-
kostnader Måltider 

Barnomsorgs- 
avgift

Administration 
3%

Inter- 
kommunal 
ersättning 
2021

Barn 1-2 år 0-15,0 h 60 109 2 561 20 793 5 730 -13 851 2 260 77 602
Barn 1-2 år 15,01-40,0 h 135 581 3 394 21 241 14 325 -13 851 4 821 165 510
Barn 1-2 år 40,01-> h 154 449 3 602 21 353 16 473 -13 851 5 461 187 487
Barn 3-5 år 0-15,0 h 42 617 2 561 20 793 5 730 0 2 151 73 852
Barn 3-5 år 15,01-40,0 h 91 851 3 394 21 241 14 325 -8 311 3 675 126 175
Barn 3-5 år 40,01-> h 104 160 3 602 21 353 16 473 -8 311 4 118 141 396
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Pedagogisk omsorg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Förskoleklass och grundskola 

 

 
 
 

 

 
Fritidshem 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Kostnadsslag
Barn 1-5 år                          
(1-15 timmar/vecka)

Barn 1-5 år                          
(15,01-40 timmar/vecka)

Barn 1-5 år                          
(≥40,01 timmar/vecka) Kommentar

Omsorg och pedagogisk verksamhet 44 743 kr 98 766 kr 112 271 kr
Pedagogiskt material och utrustning 555 kr 1 388 kr 1 597 kr

Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättning utgår med 7,6 
kronor per timme per barn.

Administration (1%)

Administration 1% är en schablon som 
beräknas på ovanstående poster: 
Omsorg pedagogisk verksamhet, 
pedagogiskt material och utrustning och 
omkostnadsersättning.

Totalt

Summering av: Omsorg pedagogisk 
verksamhet, pedagogiskt material och 
utrustning, omkostnadsersättning samt 
administration

Interkommunal ersättning exklusive avdrag för barnomsorgsavgift

Kostnadsslag
Barn 1-5 år                          
(1-15 timmar/vecka)

Barn 1-5 år                          
(15,01-40 timmar/vecka)

Barn 1-5 år                          
(≥40,01 timmar/vecka) Kommentar

Omsorg och pedagogisk verksamhet 44 743 kr 98 766 kr 112 271 kr
Pedagogiskt material och utrustning 555 kr 1 388 kr 1 597 kr

Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättning utgår med 7,6 
kronor per timme per barn.

Barnomsorgsavgift -10 484 kr -10 484 kr -10 484 kr

Administration (1%)

Administration 1% är en schablon som 
beräknas på ovanstående poster: 
Omsorg pedagogisk verksamhet, 
pedagogiskt material och utrustning, 
omkostnadsersättning samt 
barnomsorgsavgift.

Totalt

Summering av: Omsorg pedagogisk 
verksamhet, pedagogiskt material och 
utrustning, omkostnadsersättning, 
barnomsorgsavgift samt administration

Interkommunal ersättning inklusive avdrag för barnomsorgsavgift

Interkommunal ersättning 2021 Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider
Lokal- 
kostnader

Administration 
3%

Inter- 
kommunal 
ersättning 
2021

Årskurs F-1 52 049 kr 5 623 kr 3 539 kr 7 452 kr 13 458 kr 2 464 kr 84 584 kr
Årskurs 2-3 54 609 kr 5 623 kr 3 651 kr 7 452 kr 13 458 kr 2 544 kr 87 337 kr
Årskurs 4-5 57 698 kr 5 623 kr 3 651 kr 7 452 kr 13 458 kr 2 636 kr 90 518 kr
Årskurs 6-9 61 855 kr 5 657 kr 3 881 kr 7 452 kr 13 458 kr 2 769 kr 95 073 kr

Interkommunal ersättning 2021, 
exklusive avdrag för 
barnomsorgsavgift

Omsorg och 
pedagogisk 
verksamhet

Pedagogiskt 
material och 
utrustning Måltider

Lokal- 
kostnader

Administration 
3%

Inter- 
kommunal 
ersättning 
2021

Årskurs F-1 29 351 kr 476 kr 5 071 kr 6 982 kr 1 256 kr 43 136 kr
Årskurs 2-3 22 912 kr 476 kr 5 071 kr 6 982 kr 1 063 kr 36 503 kr
Årskurs 4-5 15 935 kr 476 kr 5 071 kr 6 982 kr 854 kr 29 318 kr

Interkommunal ersättning 2021, 
inklusive avdrag för barnomsorgsavgift

Omsorg och 
pedagogisk 
verksamhet

Pedagogiskt 
material och 
utrustning Måltider

Lokal- 
kostnader BO-avgift

Administration 
3%

Inter- 
kommunal 
ersättning 
2021

Årskurs F-1 29 351 kr 476 kr 5 071 kr 6 982 kr -6 914 kr 1 049 kr 36 015 kr
Årskurs 2-3 22 912 kr 476 kr 5 071 kr 6 982 kr -6 914 kr 856 kr 29 382 kr
Årskurs 4-5 15 935 kr 476 kr 5 071 kr 6 982 kr -6 914 kr 647 kr 22 197 kr
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Avläsningstillfällen förskola 
Den fristående verksamheten har rätt till ersättning för samtliga barn som är 
inskrivna i verksamheten vid avläsningstillfälle den 15e varje månad. För juni 
beräknas antal barn inskrivna per 15e maj, och för juli och augusti beräknas 
antal barn som är inskrivna per 15e september. 
 
 

Avläsningstillfällen förskoleklass/grundskola och fritidshem 
Den fristående verksamheten har rätt till ersättning för samtliga elever som är 
inskrivna i verksamheten vid avläsningstillfälle den 15e varje månad. För juni 
beräknas antal elever inskrivna per 15e maj, och för juli och augusti beräknas 
antal elever som är inskrivna per 15e september. 

 
 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp utgår i enlighet med skollagens bestämmelser. 

 
Tilläggsbelopp för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd 
ansöks om i enlighet med beslutade riktlinjer (BUN 2018/0235). 

 



Beslutsförslag 1 (2) 
2020-11-18 Dnr: FGN 

2020/0659-1 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Charlotta Sandahl Edemyr,  0703418281 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

1. att från och med 1 januari 2021 höja inkomsttaket för hushållets

bruttoinkomst, som maxtaxa baseras på, till 50 340 kronor per månad.

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och 

fritidshem. Avgiften/månad beräknas efter: 

 Barnets ålder

 Antal barn i familjen som har plats i förskola, pedagogisk omsorg eller

fritidshem

 Familjens sammanlagda bruttoinkomst före skatt per månad

(max. 50 340 kr per månad för 2021)

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte 
överskrida ett visst belopp; det kallas maxtaxa. Övergången till ”Barn 3-6 år 
och skolbarn”, sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år. 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

Från och med den 1 januari 2016 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. Det 

innebär att det fastställs en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya 

högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad. Förändringen innebär att 

kommunerna kommer få högre intäkter från föräldraavgiften, och därmed 

minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att 

använda sig utav maxtaxan. Inkomsttaket, hushållets bruttoinkomst per 

månad, höjs från 49 280 kronor (2020) till 50 340 kronor år 2021. 

Barn 1 -2 år Barn 3- 6 år och fritidshem 
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 Avgiftstak 

(högsta 
procentsats) 

Kronor Avgiftstak 
(högsta 
procentsats) 

Kronor 

Barn 1 3% 1 510 kr 2% 1 007 kr 
Barn 2 2% 1 007 kr 1% 503 kr 
Barn 3 1% 503 kr 1% 503 kr 
Barn 4 Ingen avgift - Ingen avgift - 

Tabell 1: Nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2021 

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 

öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket 

redan är korrigerat inför 2021. Det innebär att förordningsändringen inte 

ytterligare kommer att påverka den bidragsram som fastställts för varje 

kommun för 2021. 

 

Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars 

och den 30 september med hälften av bidraget per gång. 

 

Övervägande 
Skolverket ansvarar för att fastställa en ny högsta avgiftsgrundande inkomst 

och nya högsta avgiftsbelopp per månad och informerar kommunerna om de 

nya beloppen. 

 

Kommunfullmäktige, 2015-06-16 § 112, har delegerat beslut om maxtaxan till 

förskole- och grundskolenämnden när nya belopp för inkomsttaket fastställs. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

Ing-Marie Rundwall Charlotta Sandahl Edemyr 

Tf förvaltningschef  Tf avdelningschef ekonomi och 

lokaler   

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef förskola, Agneta Svenberg 

Systemsamordnare, Caroline Sandö 

It-koordinator Elisabeth Strandberg 

It-administratör Alexandra Lindberg 

Ekonom Emma Lövqvist 

Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Varberg Direkt 

 
 







Information ekonomiskrapport november



Rektors anmälan och återrapportering om 
kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

Rektors anmälan och återrapportering av kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier, FGN 2020-12-14 
 
Perioden 2020-11-02 – 2020-12-07 

 

Diarienummer Förskola Bedömning av händelse Utförd av personal 
eller barn/elev 

FGN 
2020/0657-1 

Trönningebjärsvägens 
förskola 

Kränkande behandling barn/elev 

 

 

Diarienummer Återrapportering 
förskola 

FGN 2020/0432-2 Limabacka förskola 

 

 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av händelse Utförd av 
personal eller 
barn/elev 

FGN 2020/0053-
79 

Ankarskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
81 

Ankarskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
80 

Ankarskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
83 

Ankarskolan 6 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
82 

Ankarskolan 6 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
86 

Ankarskolan 2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
85 

Ankarskolan 2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
84 

Ankarskolan 2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
87 

Ankarskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
88 

Ankarskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0053-
89 

Ankarskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 2020/0080-
77 

Bläshammar 
skola 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0080-
76 

Bläshammar 
skola 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0080-
75 

Bläshammar 
skola 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0080-
79 

Bläshammar 
skola 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0080-
78 

Bläshammar 
skola 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0080-
83 

Bläshammar 
skola 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0080-
82 

Bläshammar 
skola 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0080-
81 

Bläshammar 
skola 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0080-
80 

Bläshammar 
skola 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0092-
11 

Bockstens-
skolan 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0092-
12 

Bockstens-
skolan 

3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
117 

Bosgårds-
skolan 

8 Kränkande behandling personal 

FGN 2020/0025-
116 

Bosgårds- 
skolan 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
115 

Bosgårds- 
skolan 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
114 

Bosgårds- 
skolan 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
120 

Bosgårds-
skolan 

7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
119 

Bosgårds- 
skolan 

2 Kränkande 
behandling/Diskrimineri
ng utifrån etnisk 
tillhörighet 

barn/elev 

FGN 2020/0025-
125 

Bosgårds- 
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
124 

Bosgårds-
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
123 

Bosgårds-
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
122 

Bosgårds-
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0025-
126 

Bosgårds-
skolan 

6 Kränkande behandling barn/elev 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 2020/0025-
128 

Bosgårds-
skolan 

7 Trakasserier utifrån 
könsöverskridande 
identitet eller uttryck 

barn/elev 

FGN 2020/0025-
127 

Bosgårds-
skolan 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0092-
13 

Bosgårds-
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0653-1 Buaskolan 2 Kränkande 
behandling/Diskrimineri
ng utifrån etnisk 
tillhörighet 

barn/elev 

FGN 2020/0031-
72 

Furubergs-
skolan 

F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0031-
76 

Furubergs-
skolan 

3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0114-
14 

Göthriks skola 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0060-9 Håstens-
skolan 

8 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
48 

Lindbergs 
skola 

6 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
53 

Lindbergs 
skola 

3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
54 

Lindbergs 
skola 

3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
52 

Lindbergs 
skola 

6 Kränkande behandling 
 

FGN 2020/0170-
51 

Lindbergs 
skola 

F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
50 

Lindbergs 
skola 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
49 

Lindbergs 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
55 

Lindbergs 
skola 

F-klass Diskriminering utifrån 
etnisk tillhörighet 

barn/elev 

FGN 2020/0170-
57 

Lindbergs 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
56 

Lindbergs 
skola 

3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
58 

Lindbergs 
skola 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
59 

Lindbergs 
skola 

F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
60 

Lindbergs 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0170-
62 

Lindbergs 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 2020/0170-
61 

Lindbergs 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0254-
83 

Mariedals-
skolan 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0061-
43 

Påskbergs-
skolan 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0061-
42 

Påskbergs-
skolan 

8 Kränkande 
behandling/Trakasserier 
utifrån etnisk tillhörighet 

barn/elev 

FGN 2020/0061-
45 

Påskbergs-
skolan 

F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0061-
44 

Påskbergs-
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0061-
46 

Påskbergs-
skolan 

F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0061-
47 

Påskbergs-
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
38 

Rolfstorps 
skola 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
39 

Rolfstorps 
skola 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
40 

Rolfstorps 
skola 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
41 

Rolfstorps 
skola 

4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
45 

Rolfstorps 
skola 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
44 

Rolfstorps 
skola 

3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
46 

Rolfstorps 
skola 

7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
47 

Rolfstorps 
skola 

7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
46 

Rolfstorps 
skola 

7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0071-
47 

Rolfstorps 
skola 

7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0054-
23 

Skällinge skola 2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
136 

Trönninge 
skola 

8 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
135 

Trönninge 
skola 

8 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
134 

Trönninge 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
133 

Trönninge 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 2020/0039-
137 

Trönninge 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
138 

Trönninge 
skola 

9 Kränkande 
behandling/Diskrimineri
ng utifrån etnisk 
tillhörighet 

barn/elev 

FGN 2020/0039-
139 

Trönninge 
skola 

6 Kränkande 
behandling/Diskrimineri
ng utifrån etnisk 
tillhörighet 

barn/elev 

FGN 2020/0039-
140 

Trönninge 
skola 

6 Kränkande 
behandling/Diskrimineri
ng utifrån etnisk 
tillhörighet 

barn/elev 

FGN 2020/0039-
141 

Trönninge 
skola 

7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
142 

Trönninge 
skola 

9 Kränkande 
behandling/Diskrimineri
ng utifrån etnisk 
tillhörighet 

barn/elev 

FGN 2020/0039-
144 

Trönninge 
skola 

6 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
143 

Trönninge 
skola 

6 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
145 

Trönninge 
skola 

F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
147 

Trönninge 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0039-
146 

Trönninge 
skola 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0214-
19 

Väröbacka-
skolan 

1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0214-
20 

Väröbacka-
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0214-
21 

Väröbacka-
skolan 

5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0214-
23 

Väröbacka-
skolan 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0214-
24 

Väröbacka-
skolan 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0214-
25 

Väröbacka-
skolan 

2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 2020/0214-
32 

Väröbacka-
skolan 

1 Kränkande behandling barn/elev 

 

 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Diarienummer Återrapportering 

Grundskola 

FGN 2020/0031-71 Furubergsskolan 

FGN 2020/0031-73 Furubergsskolan 

FGN 2020/0031-74 Furubergsskolan 

FGN 2020/0031-75 Furubergsskolan 

FGN 2020/0114-13 Göthriks skola 

FGN 2020/0071-34 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0071-35 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0071-36 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0071-37 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0071-43 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0071-42 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0054-21 Skällinge skola 

FGN 2020/0054-22 Skällinge skola 

FGN 2020/0214-26 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-27 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-28 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-31 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-30 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-36 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-34 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-33 Väröbackaskolan 
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Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2020-12-14 

Perioden 2020-11-03 – 2020-12-07 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0008- 183, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, 

verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008- 185, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-53, Beslut val av skola, Trönninge skola, rektor Mikael 

Sili 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-54, Beslut (avslagsbeslut) val av skola, Trönninge skola, 

rektor Elisabeth Thelne  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-55, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 

rektor Fredrik Donaldson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-16, Beslut (avslagsbeslut) val av skola, Bosgårdsskolan, 

rektor Kate Svensson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-64, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 

rektor Annefrid Svenningsson   

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-65, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 

rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-67, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 

Annefrid Svenningsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-17, Beslut val av skola, Bosgårdsskolan, rektor Kate 

Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-18, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor David 

Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-19, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Kate 

Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-20, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor David 

Axklev  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0033-12, Beslut byte av skola, Bläshammar skola, rektor 

Fredrik Donaldson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-22, Interkommunal ersättning placering av barn i 

förskola i Varberg kommun, Sibbarps förskola, verksamhetschef Agneta Svenberg  
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-23, Interkommunal ersättning placering av barn i 

förskola i Varberg kommun, Sibbarps förskola, verksamhetschef Agneta Svenberg  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-24, Interkommunal ersättning placering av barn i 

förskola i Varberg kommun, Sibbarps förskola, verksamhetschef Agneta Svenberg  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-25, Interkommunal ersättning placering av barn i 

förskola och pedagogisk omsorg i Marks kommun, Solgårdens förskola, verksamhetschef 

Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-26, Interkommunal ersättning placering av barn i 

förskola och pedagogisk omsorg i Marks kommun, Solgårdens förskola, verksamhetschef 

Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-50, Interkommunal ersättning grundskola och 

fritidshem i Varberg kommun, verksamhetschef Johan Bengtsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-51, Interkommunal ersättning grundskola och fritidshem 

i Varberg kommun, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-52, Interkommunal ersättning grundskola och 

fritidshem i Bjuvs kommun, Jens Billeskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-53, Interkommunal ersättning grundskola i Varberg 

kommun, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-54, Interkommunal ersättning grundskola i Kungsbacka 

kommun, Frillesåsskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-55, Interkommunal ersättning grundskola i Kungsbacka 

kommun, Frillesåsskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-56, Interkommunal ersättning grundskola i Kungsbacka, 

Björkrisskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0098-10, Beslut val av skola, Hagaskolan skola, rektor Richard 

Wahlfridsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-24, Beslut val av skola, Hagaskolan skola, rektor Lars 

Gunnar Forslund  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-25, Beslut byte av skola, Hagaskolan skola, rektor Lars 

Gunnar Forslund  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-26, Beslut val av skola, Hagaskolan skola, rektor Richard 

Wahlfridsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0161-29, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Håstensskolan, 

rektor Andreas Gustafsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0161-30, Beslut val av skola, Håstensskolan, Örjan Johansson  
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0194-16, Beslut val av skola, Almers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0194-17, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 

rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0201-13, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 

Hannerfors  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0225-3, Yttrande till Skolinspektionen med anledning av 

kvalitetsgranskning vid Bosgårdsskolan 7-9, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-317, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid 

trafikförhållande, funktionshinder, eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-318, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende, Trönningeskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-319, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende, Trönningeskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-320, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0388-20, Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident till 

tillsynsmyndighet, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0388-22, Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident till 

tillsynsmyndighet, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-107, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Håstensskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-108, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-109, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-110, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Påskbergsskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-112, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Spannarps skola, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-115, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende, Håstensskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-118, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Ankarskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-119, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende, Sibbarps skola, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-124, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Påskbergsskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-125, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Påskbergsskolan, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0434-6, Yttrande i mål om överklagande av beslut om 

skolskjuts, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0477-3, Yttrande till Skolinspektionen med anledning av 

anmälan mot Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0561-4, Komplettering i enlighet med begäran i mål gällande 

laglighetsprövning, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0562-5, Komplettering i enlighet med begäran i mål gällande 

laglighetsprövning, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0610-4, Yttrande i mål om överklagande av beslut om 

skolskjuts, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0611-4, Yttrande i mål om överklagande av beslut om 

skolskjuts, verksamhetschef Johan Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0654-1, Personuppgiftsbiträdesavtal för Natur & Kultur, 

utvecklingschef Maria Wirén  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0664-1, Avtal Servicetjänster IMAB, enhetschef lokaler och 

vaktmästeri Martin Lövström  

Ordförandebeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2019/0558-8, Yttrande gällande granskningshandling för detaljplan 

för Trönninge 11:6, ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN FGN 2020/0486-7, Yttrande Detaljplan för Briggen 4 och 6, 

Fregatten 3, 5 och 6 samt delar av Getakärr 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1, Varbergs 

kommun, ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0663-3, Beslut avseende rätt till utbildning avseende skollagen 

med stöd av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen, ordförande Hanna Netterberg 

Meddelanden 
FGN 2020/0015-44, Beslut om statsbidraget för icke folkbokförda i Sverige HT2020 (dnr 

8.1.2-2020:0034712), Skolverket beviljar Varberg kommun 72 494 kronor i statsbidrag  

FGN 2020/0046-93, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 
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FGN 2020/0046-94, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström  

FGN 2020/0046-95, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström   

FGN 2020/0204-6, Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av Håstensskolan (SI 

2019:10543), Skolinspektionen 

FGN 2020/0277-10, Beslut val av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng  

FGN 2020/0277-11, Beslut val av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2020/0277-12, Beslut val av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2020/0277-13, Beslut val av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2020/0277-14, Beslut val av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2020/0277-15, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2020/0277-16, Beslut val av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2020/0390-9, Dom i överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 8643-20), 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg  

FGN 2020/0400-9, Dom i överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 9264-20), 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0434-7, Dom i överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 11795-20), 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0441-8, Dom i överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 12059-20), 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0446-5, Dom i överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 12242-20), 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0598-1, Beslut att eleven får gå om en årskurs, Nyhemsskolan, rektor Johan 

Törnäng  

FGN 2020/0561-6, Dom i överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 13958-20), 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0562-7, Dom i överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 13963-20), 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2020-11-18 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2020-11-25 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2020-12-07 (kommer publiceras i 

nämndens samverkansrum vid justering) 
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