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Beslutsförslag 1 (1) 
2022-10-11 Dnr: FGN 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Line Isaksson Eriksoo 
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Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i 

förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

1. entlediga Cecilia Rönn (L) från uppdraget som ledamot i förskole- och

grundskolenämndens arbetsutskott

2. utse XXX till ledamot i förskole- och grundskolenämndens

arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet 
Cecilia Rönn (L) har i mejl den 10 oktober 2022 avsagt sig sitt uppdrag i 
förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott. Förskole- och 
grundskolenämnden ska utse ny ledamot till förskole- och 
grundskolenämndens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag 

Kommunkansliet 

Personalutskottet 
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 Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Ekonomiskt resultat och prognos 
Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

Verksamhet 3 pos Utfall jan 
- Sep 
2022  

Periodiserad 
budget, jan - 

Sep 2022  

Periodiserad 
budget jan- 

Sep Jmf 
Utfall jan - 

Sep 2022  

Helårsprognos 
Sep 2022  

Budget  
2022  

Budget 
2022 

Jmf 
Prognos 

2022  

Utfall 
jan - 
Sep 

2021  

100 - Nämnd 1,5 1,5 0,0 2,0 2,0 0,0 1,5 
400 - Öppen förskola 1,0 0,6 -0,4 0,8 0,9 0,0 0,7 
407 - Förskola 348,7 351,6 2,9 476,1 477,1 1,0 336,3 
412 - Pedagogisk 
verksamhet 

2,0 2,8 0,8 3,6 3,6 0,0 2,1 

425 - Fritidshem 60,7 58,3 -2,4 83,2 79,2 -4,0 65,9 
440 - Grundskola 591,1 591,0 -0,1 824,7 820,7 -4,0 559,6 

443 - Grundsärskola 31,6 29,3 -2,3 43,6 40,6 -3,0 27,1 
450 - Gymnasieskola -0,1 0,0 0,1  0,0 0,0 -0,1 
499 - Gemensam vht  25,0 27,2 2,3 34,6 38,1 3,5 24,7 

Summa Vht 3 pos 1 061,6 1 062,4 0,8 1 468,7 1 462,2 -6,5 1 017,9 

Förskole- och grundskolenämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari till 
och med september om 0,8 mnkr. 

Till och med perioden september har nämnden nyttjat 72,6% av den totala årsbudgeten om 1 
462,2 mnkr. Kostnadsutfallet 2022 är likvärdigt med samma period föregående år då 
nämnden nyttjat 72,1%. Skillnaden i kostnadsutfallet mellan åren beror på att det är fler barn 
och elever i våra verksamheter. 

Den främsta budgetavvikelsen beror på att förskole- och grundskolenämnden har haft ett 
lägre kostnadsutfall avseende personalkostnader om 15,9 mnkr. Budgetavvikelsen är främst 
en effekt av den höga smittspridningen av Covid-19 i början av 2022 men beror även till viss 
del på vakanta tjänster. 

Varberg är en växande kommun vilket bland annat visas genom fler barn och elever inom 
både förskole- och grundskoleverksamheten. Nämnden ser dock att det är färre barn inom 
fritidshemsverksamheten. Det ökade barn- och elevantalet genererar en kostnadsökning för 
verksamheterna avseende resursfördelningen som till och med september månad visar en 
negativ budgetavvikelse om 7,5 mnkr. 

Även kommunens fristående verksamhet visar fler barn och elever jämfört med budgeterat 
antal och genererar en högre kostnad för nämnden om 1,4 mnkr. Förskolans verksamhet står 
för den större delen av underskottet men även de fristående fritidshemmen och grundskolan 
redovisar ett underskott. 

Nämnden visar en negativ budgetavvikelse om 2,7 mnkr för interkommunala placeringar. 
Underskottet beror dels på en lägre interkommunal intäkt, både inom förskola, fritidshem 
och grundskola samtidigt som den interkommunala kostnaden inom grundskola och 
grundsärskola ökat jämfört med den periodiserade budgeten till och med september. 
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Hallandstrafiken aviserar ökande kostnader för skolskjuts om 4,0 mnkr på grund av kraftigt 
ökade drivmedelskostnader under innevarande år. Därutöver prognostiseras även en ökning 
av kostnaden avseende taxiresor om 1,0 mnkr för 2022. Hittills uppgår underskottet till 0,2 
mnkr. 

Kostnader avseende material, läromedel, inventarier och möbler visar ett budgetunderskott 
om 5,6 mnkr ackumulerat perioden och finns främst inom grundskolan men även inom 
förskolans verksamhet. 

Under april och augusti har förskole- och grundskolenämnden debiterats en kostnad om 2,4 
mnkr från servicenämnden avseende mediaavstämning. Denna debitering avser ökade 
kostnader för främst elförsörjning och är en post utöver budget för nämnden. Kostnaden 
avser perioden januari till och med augusti och nämnden förväntas få ytterligare kostnader 
för resterande månader 2022. Mediaavstämningen förväntas vara högre det sista kvartalet på 
grund av att elförsörjningen tenderar vara högre den perioden av året. 

För 2022 har nämnden budgeterat en intäkt avseende etableringsersättning till 
verksamheten enheten flerspråkighet om 1,0 mnkr. Ersättningen utgår och verksamheten 
kommer hantera detta inom befintlig budgetram. 

Under september har förskole- och grundskolenämnden genomfört en inkomstkontroll 
avseende 2020 vilket genererade en intäkt om 2,8 mnkr. 

Intäkterna visar en positiv budgetavvikelse om 5,8 mnkr avseende grundskolan vilket främst 
beror på att reserverade medel vid årsbokslutet 2021 avseende statsbidraget Likvärdig skola 
och Elevhälsa under året har blivit beslutade och godkända från Skolverket och därmed nu 
resultatförts under augusti om 4,5 mnkr. Resterande del beror på beviljat statsbidrag 
Elevhälsa 2022. 

Arbetet med Buaskolans utemiljö startade på påsklovet och det mesta av lekutrustningen 
stod klar och var säkerhetsbesiktigad för att kunna användas i samband med skolstarten 
höstterminen 2022. Träd och buskplanteringar kommer att göras i höst, då de mår bäst av att 
planteras efter lövfällningen. 

Perioden september visar en negativ budgetavvikelse om 3,1 mnkr och beror främst på 
verksamheten grundsärskola. Grundsärskolan har haft fler elever jämfört med den 
periodiserade budgeten för september och genererar ett underskott om 2,0 mnkr avseende 
resursfördelning för perioden. Även den fristående resursfördelningen visar ett underskott 
avseende perioden om 0,6 mnkr, även här beror underskottet på fler barn och elever. 

Periodens underskott beror även på en högre kostnad avseende materialinköp och 
inventarier mot den periodiserade budgeten. 

Prognosen för 2022 är att förskole- och grundskolenämnden kommer redovisa ett 
budgetunderskott om 6,5 mnkr. Det prognosticerade underskottet beror på 
Hallandstrafikens aviserade kostnadsökningar för 2022 samt de ökade mediakostnaderna. 
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Nämnd- Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

Vht 3 pos Utfall 
Sep 

2022  

Periodi
serad 

budget
, Sep 
2022  

Mån 
avvik

else 
Sep 

2022  

Utfall 
mot 

budget
, %  

Utfall 
jan - 
Sep 

2022  

Periodi
serad 

budget
, jan - 

Sep 
2022  

Ack. 
avvikelse 

jan- Sep  

Utfall 
mot 

budget
, %  

Helårs 
prognos 

Sep 
2022  

Budget  
2022  

100 - Nämnd 0,2 0,2 0,0 95% 1,5 1,5 0,0 100% 2,0 2,0 

Summa 
Nämnd 

0,2 0,2 0,0 95% 1,5 1,5 0,0 100% 2,0 2,0 

Ekonomisk sammanställning Nämnd, belopp i Mnkr 

Nämnden visar en budget i balans för perioden januari till och med september. 

2,5 mnkr av nämndens budgetram är avsatta till ofördelade medel. För 2022 satsar nämnden 
1,5 mnkr mot förskolan med inriktning på tidiga insatser i förskolan med fokus på språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer. Nämnden satsar även 1,0 mnkr 
med fokus på kvalitetsutveckling inom fritidshem. Dessa medel är omfördelade från nämnd 
till berörd verksamhet, från och med mars månad. 

Perioden visar ingen budgetavvikelse. 

Prognosen för 2022 är att nämnden kommer redovisa ett resultat i balans med budget. 

Förskola och pedagogisk omsorg - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

Vht 3 pos Utfall 
Sep 

2022  

Periodis
erad 

budget, 
Sep 

2022  

Mån 
avvikel
se Sep 

2022  

Utfall 
mot 

budg
et, %  

Utfall 
jan - 
Sep 

2022  

Periodis
erad 

budget, 
jan - Sep 

2022  

Ack. 
avvikels

e jan- 
Sep  

Utfall 
mot 

budget
, %  

Helårs 
prognos 

Sep 
2022  

Budget  
2022  

400 - 
Öppen 
förskola 

0,2 0,1 -0,1 247% 1,0 0,6 -0,4 167% 0,8 0,9 

407 - 
Förskola 

38,3 37,1 -1,2 103% 348,7 351,6 2,9 99% 476,1 477,1 

412 - 
Pedagogisk 
verksamhet 

0,1 0,2 0,1 41% 2,0 2,8 0,8 73% 3,6 3,6 

Summa 
Förskola 

38,6 37,4 -1,2 103% 351,8 355,1 3,3 99% 480,5 481,5 

Ekonomisk sammanställning Förskola och pedagogisk omsorg, belopp i Mnkr 

Förskola och pedagogisk omsorg visar en positiv budgetavvikelse om 3,3 mnkr till och med 
september månad. 

Verksamhetens främsta orsak till budgetöverskottet beror på ett lägre kostnadsutfall 
avseende personalkostnader jämfört med den periodiserade budgeten om 9,6 mnkr. 
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Varberg är en växande kommun vilket bland annat visas genom ett ökat barnantal i 
förskolan. Resursfördelningen visar därmed ett budgetunderskott om 3,8 mnkr ackumulerat 
september. Budgetavvikelsen beror på att barnantalet inte fallit ut enligt den periodiserade 
budgeten samt att verksamheten ser en annan fördelningen mellan vistelsetiderna jämfört 
med budgeten. Verksamheten har fler barn som har en vistelsetid över 40 timmar och färre 
barn som har en vistelsetid mellan 15 och 40 timmar. Vistelsetiden för 0-15 timmar följer 
budgeten väl. Förändringen mellan vistelsetiderna syns för både barn 1-2 år och 3-5 år. 
Prognosen är att barnantalet kommer ligga strax över befolkningsprognosen vid årets slut 
vilket kan innebära ett budgetunderskott inom resursfördelningen som kommer hanteras 
inom förskolans totala ram. 

En effekt av fler barn i verksamheten är att verksamheten haft högre intäkter kopplat till 
barnomsorgsavgiften om 2,0 mnkr. Under september genomfördes en inkomstkontroll 
kopplat till våra vårdnadshavare vilket genererade en intäkt om 1,6 mnkr för förskolans 
verksamhet. Dock innebar det en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr då budgetposten 
uppgick till 2,2 mnkr. 

Intäkterna avseende interkommunala placeringar för de barn som går i kommunal förskola i 
Varberg men som är folkbokförd i annan kommun är lägre 2022 och visar därmed ett 
budgetunderskott om 1,5 mnkr. Budgetavvikelsen beror på att det är färre barn. Den 
interkommunala kostnaden visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr. 

Budgetposten avseende den fristående verksamheten inom förskolan redovisar ett 
budgetunderskott till och med september om 0,9 mnkr och beror främst på fler barn under 
vårterminen än budgeterat antal. 

Kostnader avseende material, inventarier och möbler avviker negativt mot den periodiserade 
budgeten om 1,9 mnkr. Prognosen är att kostnadsposterna kommer att rymmas inom 
förskolans totala budgetram för 2022. 

Under april och augusti debiterade servicenämnden förskole- och grundskolenämnden en 
tillkommande kostnad avseende mediaavstämning. Förskolans del uppgår till 0,6 mnkr till 
och med delåret. 

Perioden september visar en negativ budgetavvikelse om 1,2 mnkr och förklaras främst av 
budgetavvikelsen avseende inkomstkontroll men till viss del även den fristående 
verksamheten, statsbidrag och materialinköp. 

Prognosen för förskola och pedagogisk omsorg är att verksamheten kommer redovisa ett 
budgetöverskott om 1,0 mnkr för 2022. Det prognosticerade överskottet beror främst på 
tillkommande statsbidrag. 
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Fritidshem - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

Vht 3 
pos 

Utfall 
Sep 

2022  

Periodise
rad 

budget, 
Sep 2022  

Mån 
avvikelse 
Sep 2022  

Utfall 
mot 

budg
et, %  

Utfall 
jan - 
Sep 

2022  

Periodi
serad 

budget
, jan - 

Sep 
2022  

Ack. 
avvikel
se jan- 

Sep  

Utfall 
mot 

budget
, %  

Helårs 
prognos 

Sep 
2022  

Budget  
2022  

425 – 
Fritids 
hem 

5,9 6,4 0,5 92% 60,7 58,3 -2,4 104% 83,2 79,2 

Summa 
Fritids 
hem 

5,9 6,4 0,5 92% 60,7 58,3 -2,4 104% 83,2 79,2 

Ekonomisk sammanställning Fritidshem, belopp i Mnkr 

Verksamheten fritidshem visar en negativ budgetavvikelse om 2,4 mnkr till och med 
september månad. 

Verksamhetens främsta orsak till budgetunderskottet beror på att det är färre elever i 
verksamheten då elevantalet inte fallit ut enligt periodiserad budget. Dessutom ligger budget 
för individintegrerade elever på grundskolans verksamhet men kostnadsutfallet belastar 
fritidshemmet. Dessa tillsammans genererar ett budgetunderskott om 1,3 mnkr ackumulerat 
september. 

Personalkostnader visar ett högre kostnadsutfall om 1,4 mnkr. 

Under september genomfördes en inkomstkontroll kopplat till våra vårdnadshavare vilket 
genererade en intäkt om 1,3 mnkr. 

Under april och augusti debiterade servicenämnden förskole- och grundskolenämnden en 
tillkommande kostnad avseende mediaavstämning. Fritidshemmens del uppgår till 0,4 mnkr 
till och med delåret. 

Perioden visar en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr vilket beror på en högre intäkt 
avseende inkomstkontrollen som genomfördes under september jämfört med den 
budgeterade intäkten. 

Prognosen för fritidshem är att verksamheten kommer redovisa en negativ budgetavvikelse 
om 4,0 mnkr för 2022. Det prognosticerade underskottet beror främst på resursfördelningen. 
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Grundskola - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

Vht 3 
pos 

Utfall 
Sep 

2022  

Periodi
serad 

budget
, Sep 
2022  

Mån 
avvikel
se Sep 

2022  

Utfall 
mot 

budget
, %  

Utfall jan 
- Sep 
2022  

Periodis
erad 

budget, 
jan - Sep 

2022  

Ack. 
avvik

else 
jan- 
Sep  

Utfall 
mot 

budget
, %  

Helårs 
prognos 

Sep 
2022  

Budget  
2022  

440 – 
Grund 
skola 

76,7 76,1 -0,6 101% 591,1 591,0 -0,1 100% 824,7 820,7 

450 – 
Gymnasie 
skola 

0,0 0,0 0,0  -0,1 0,0 0,1   0,0 

Summa 
Grund 
skola 

76,7 76,1 -0,6 101% 591,0 591,0 0,0 100% 824,7 820,7 

Ekonomisk sammanställning Grundskola, belopp i Mnkr 

Verksamheten grundskola visar en budget i balans till och med september månad. 

Verksamheten har haft ett lägre kostnadsutfall avseende personalkostnader fram till och med 
september om 4,4 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten. 

Grundskolan visar ett underskott avseende resursfördelningen om 1,5 mnkr vilket beror på 
att det är fler elever i verksamheten jämfört med den periodiserade budgeten. Verksamheten 
har också ett överskott om 0,9 mnkr avseende individintegrerade barn. Budgeten ligger 
felaktigt på grundskolans verksamhet men kostnadsutfallet belastar verksamheten 
fritidshem. 

Det är även fler elever i den fristående verksamheten vilket resulterar i ett underskott om 0,3 
mnkr. Verksamheten har även fler interkommunala placeringar som till och med september 
visar en negativ budgetavvikelse om 1,1 mnkr. 

Intäkterna visar en positiv budgetavvikelse om 5,8 mnkr vilket främst beror på att 
reserverade medel vid årsbokslutet 2021 avseende statsbidraget Likvärdig skola och 
Elevhälsa under året har blivit beslutade och godkända från Skolverket och därmed nu 
resultatförts under augusti om 4,5 mnkr. Dessutom har verksamheten fått statsbidrag 
avseende Elevhälsa 2022. 

Hallandstrafiken aviserar ökande kostnader för skolskjuts om 4,0 mnkr på grund av kraftigt 
ökade drivmedelskostnader under innevarande år. Därutöver prognostiseras även en ökning 
av kostnaden avseende taxiresor om 0,5 mnkr för 2022. Till och med september avviker 
kostnadsutfallet mot den periodiserade budgeten negativt om 0,4 mnkr vilket beror på en 
kostnad som inkom i september där budgeten ligger periodiserad i oktober. 

Avvikelsen beror även på högre kostnader avseende tilläggsbelopp under vårterminen. 
Budgeten har överskridits med 1,7 mnkr men prognostiseras hålla sig inom budgetram för 
året. 

Inköp av material, läromedel och inventarier överskrider budgeten om 3,7 mnkr ackumulerat 
september. Här förväntas verksamheten hålla igen med inköp under hösten. 
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Under april och augusti debiterade servicenämnden förskole- och grundskolenämnden en 
tillkommande kostnad avseende mediaavstämning. Grundskolans del uppgår till 1,0 mnkr till 
och med delåret. 

Perioden september visar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr och förklaras av 
kostnader avseende den fristående verksamheten, resursfördelning och individintegrerade 
barn samt skolskjuts. 

Prognosen för grundskolan är att verksamheten kommer redovisa ett budgetunderskott om 4 
mnkr för 2022. Det prognosticerade underskottet beror på Hallandstrafikens aviserade 
kostnadsökningar för 2022, ökade mediakostnader och tillkommande elever. 

Grundsärskola - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

Vht 3 pos Utfall 
Sep 

2022  

Periodi
serad 

budget
, Sep 
2022  

Mån 
avvikelse 
Sep 2022  

Utfall 
mot 

budg
et, %  

Utfall 
jan - Sep 

2022  

Periodis
erad 

budget, 
jan - Sep 

2022  

Ack. 
avvik

else 
jan- 
Sep  

Utfall 
mot 

budget
, %  

Helårs 
prognos 

Sep 
2022  

Budget  
2022  

443 – 
Grundsär 
skola 

4,2 2,1 -2,1 197% 31,6 29,3 -2,3 108% 43,6 40,6 

Summa 
Grundsär 
skola 

4,2 2,1 -2,1 197% 31,6 29,3 -2,3 108% 43,6 40,6 

Ekonomisk sammanställning Grundsärskola, belopp i Mnkr 

Verksamheten grundsärskola visar en negativ budgetavvikelse om 2,3 mnkr till och med 
september månad. 

Verksamhetens främsta orsak till budgetunderskott beror på resursfördelningen. På grund av 
fler elever jämfört med den periodiserade budgeten. Budgetavvikelsen uppgår till 2,0 mnkr 
ackumulerat september. 

Verksamheten har fått kostnader avseende en interkommunal elev som prognostiseras 
generera en ökad kostnad utöver budget om 0,3 mnkr på helår. 

Hallandstrafiken aviserar ökande kostnader för skolskjuts för 2022. Grundsärskolans del 
prognostiseras öka om 0,5 mnkr på grund av de kraftigt ökade drivmedelskostnader under 
innevarande år men ryms inom budgetposten för skolskjuts inom grundsärskolan. 

Perioden september visar en negativ budgetavvikelse om 2,1 mnkr och beror på fler antal 
elever. 

Prognosen för grundsärskolan är att verksamheten kommer redovisa ett budgetunderskott 
om 3,0 mnkr för 2022. Det prognosticerade underskottet beror främst på resursfördelningen. 
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Gemensam förvaltning - Utfall och prognos drift 

Ansvar: 6 - Försk- o grundskolenämnd    Konto: RR     

Verksamhet 
3 pos 

Utfall 
Sep 

2022  

Periodi
serad 

budget
, Sep 
2022  

Mån 
avvikel
se Sep 

2022  

Utfall 
mot 

budg
et, %  

Utfall 
jan - 
Sep 

2022  

Periodise
rad 

budget, 
jan - Sep 

2022  

Ack. 
avvikel
se jan- 

Sep  

Utfall 
mot 

budget
, %  

Helårs 
prognos 

Sep 
2022  

Budget  
2022  

499 – Gem. 
Förv. 

3,1 3,4 0,3 92% 25,0 27,2 2,3 92% 34,6 38,1 

Summa Gem 
förv. 

3,1 3,4 0,3 92% 25,0 27,2 2,3 92% 34,6 38,1 

Ekonomisk sammanställning Gemensam förvaltning, belopp i Mnkr 

Verksamheten gemensam förvaltning visar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr till och 
med september månad. 

Budgetöverskottet beror på lägre personalkostnader om 3,0 mnkr och kan främst förklaras 
vakanta tjänster på förvaltningens kansli samt att budgetposten avseende tillfälliga 
personalåtgärder ännu inte behövt nyttjats i samma utsträckning som periodiseringen är 
lagd. 

Ökade kostnader för friskvård hittills under året mot den periodiserade budgeten 0,2 mnkr. 

Perioden visar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr och förklaras främst av lägre 
personalkostnader. 

Prognosen för gemensam förvaltning är att verksamheten kommer redovisa ett 
budgetöverskott om 3,5 mnkr för 2022. Det prognosticerade överskottet beror främst på 
vakanta tjänster 
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Investeringar 
Objekt/projekt Utfall jan - Sept 

2022 
Budget 2022 Budgetavvikelse 

32332 - Förskola 
Klapperstenen 

361 618 257 

32342 - Bumerangens 
förskola 

0 75 75 

32344 - Bua förskola 1 597 1 751 154 

32345 - Stenens 
förskola 

256 498 243 

32355 - Förskola 
Trönningenäs 

0 1 200 1 200 

32606 - Kap.höj. gsk 
Trönninge 

0 5 000 5 000 

36009 - Håstens 
förskola inv. 

159 1 323 1 164 

36101 - 
Verks.investeringar 
FGN 

2 316 5 350 3 034 

36130 - 
Verksamhetsanp. lokal 
FGN 

1 152 5 706 4 554 

36151 - Utemiljö satsn. 
fsk o gsk 

396 2 000 1 604 

36152 - Inomhusmiljö 
fsk o gsk 

1 898 3 000 1 102 

Summa 8 135 26 521 18 386 

Investeringar FGN 2022, belopp i Tkr 

Under år 2022 kommer de nybyggda förskolorna Klapperstenen, Bua och Stenen att 
komplettera med inventarier. Även Bumerangens förskola har budget kvar att nyttja. 

Förskola Trönningenäs (32355): Budgeten avser inventarier till ny förskola i 
Trönningenäs. Förskolan skulle stå klar till januari 2024. Projektet har blivit överprövat och 
överprövningen har blivit avslagen. Projektet har fått startbesked, klar tidigast hösten 2024. 

Kapacitetshöjande grundskola Trönninge (32606): Avser budget för inventarier till 
följd av kapacitetshöjande åtgärder på grundskolan i Trönninge för att möta det ökade 
elevantalet i området. 

Håstens förskola inventarier(36009): Avser medel för kompletterande inköp av 
inventarier till Håstens förskola. En beställning till fastighetsägaren VBAB är gjord på 
åtgärder i utemiljö, då det finns behov av komplettering av den pedagogiska utemiljön och 
solskydd. Förskolan avsätter upp till 1 mnkr av kvarvarande investeringsmedel till detta. 

Verksamhetsinvesteringar FGN (36101): Budgetram för år 2022 är 4,5 mnkr. 
Överskott från år 2021 om 0,9 mnkr har förts över till 2022 vilket innebär en budget på 5,4 
mnkr. Posten avser i första hand Tillgänglighetsanpassning. Mycket myndighetsprioriterade 
anpassningar är genomförda i form av belysning utomhus och inom hus samt 
ljudabsorbenter. Utfallet för 2022 avser även möbelinvesteringar till diverse enheter. 
Prognosen är att projektet inte kommer nyttja hela budgeten under året på grund av 
resursbrist. Överskottet kommer begäras över till nästa år. 
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Verksamhetsanpassningar lokal FGN (36130): Budget från tidigare år har förts över 
till årets budget. Posten är avsedd för åtgärder på Centralskolan i Tvååker, Moduler i 
Rolfstorp, Björkedalsskolans utemiljö, Bläshammarskolans utemiljö samt Bua skolans 
utemiljö. 

Budget för byggnationerna är överförd till KS. Den kvarvarande budgeten hos FGN avser 
medel till inköp av inventarier och för avetablering samt Bua skolans utemiljö. 

Utfallet för 2022 avser hemkunskapssalen på Bläshammarskolan och staket vid Folkets hus i 
Rolfstorp, som avser eftersläpningar från år 2021 samt inventarier till Björkedalsskolan. 
Buaskolans utemiljö är färdigställd men ännu inte fakturerad. Centralskolan kommer 
åtgärdas inför skolstart höstterminen 2023. Prognosen är att projektet kommer följa budget. 

Utemiljösatsning förskola och grundskola (36151): Budget att utveckla utemiljöer 
inom förskola och grundskola. Under året har en femårs plan tagits fram med 
prioriteringsordning för genomförande av arbete av att utveckla utemiljöerna i 
verksamheterna. Prognosen är att projektet inte kommer nyttja hela budgeten under året på 
grund av resursbrist. Överskottet kommer begäras över till nästa år. 

Inomhusmiljö förskola och grundskola (36152): Stort behov av att byta ut uttjänta 
inventarier i skolorna. Budget till förbättrad inomhusmiljö på våra förskolor och 
grundskolor. Utfallet hittills för 2022 avser kompletterande investeringar till diverse 
förskolor och skolor. Prognosen är att projektet kommer följa budget. 
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avseende förskola och grundskola i Varbergs kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Lokalrevision 2022 

Bilaga 1 Lokalrevision 2022 

 

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

för förskole- och grundskolenämndens olika målgrupper. Planen beskriver det 

kortsiktiga behovet för 2022 men även det långsiktiga behovet fram till2037. 

Förskole- och grundskolenämndens lokalrevision är en del av Varbergs 

kommuns lokalförsörjningsplan. Uppdatering av lokalförsörjningsplanen ska 

ske årligen på central nivå.  

 

Från föregående år kompletteras lokalrevisionen med befolkningsprognos för 

2022 till 2037 avseende förskola och grundskola samt uppdaterade uppgifter 

avseende befintliga lokaler. 

 

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

grundskolenämndens verksamhetslokaler 
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Inledning 
Förskole- och grundskolenämndens lokalrevision är en del av Varbergs kommuns 
lokalförsörjningsplan. Facknämnderna ska årligen genomföra lokalrevisioner som ligger till grund för 
kommunens lokalförsörjningsplan. Uppdateringen av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan ska ske 
årligen på central nivå. Årets lokalrevision kompletteras med befolkningsprognosen för år 2022 
avseende förskola och grundskola med utblick mot år 2037.  
 
Förskole- och grundskolenämndens lokalrevision är uppdelad i två delar: 

• Lokalrevision 2022, Förskole- och grundskolenämnden innehåller beskrivande text om 
verksamheterna samt deras kapacitet och prognosticerade behov fram till år 2037. 

• Bilaga 1 Lokalrevision 2022, Förskole- och grundskolenämnden innehåller diagram över varje 
delområde för förskola och upptagningsområde för grundskola.  

 

Förskola 
En förskolas kapacitet beräknas utifrån två parametrar; äldre förskolor (byggda innan cirka år 2016) 

utgår från 17 platser per avdelning och nyare förskolor utgår från 40 platser per sektion, det vill säga 

två avdelningar med vardera 20 platser.   

Kapaciteten på de fristående förskolorna antas vara lika med antalet inskrivna barn enligt Hypergene 
för september 2022. När det gäller fristående dagbarnvårdare (Ekolek barnomsorg) anges en kapacitet 
om fem barn per dagbarnvårdare. 
 

Grundskola 
Kapaciteten på grundskolorna baseras på kapacitetsutredningen som genomfördes år 2020 och som 
utgår från 25 elever/klass. Det finns i dagsläget en befintlig kapacitet utan åtgärder där det vanligtvis 
är kök/matsal och/eller antal WC som utgör en begränsande faktor. Det finns även en potentiell 
kapacitet med åtgärder där antalet salar utgör kapaciteten för skolan, förutsatt att de begränsande 
faktorerna definieras och nödvändiga åtgärder vidtas. För att beräkna den potentiella kapaciteten har 
varje skolas faktiska antal salar/klassrum varit dimensionerande.  
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Verksamhetsområde norr 
Område norr består av fem upptagningsområden/delområden: Bua, Derome, Kungsäter, Veddige 
samt Väröbacka/Limabacka. 

Förskola 
I område norr finns nio kommunala (K) förskolor, två fristående (F) förskolor samt fristående 

pedagogisk omsorg etablerade med en sammanlagd kapacitet om cirka 638 platser (varav 529 platser 

i kommunal verksamhet). 

 

Område Bua består av Bua förskola (K) och Fyrens förskola (F). 

 

Figur 1 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Bua 

 

 

Område Derome består av Derome förskola (K) och Åskloster förskola (K). 

 

Figur 2 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Derome 
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Område Väröbacka/Limabacka består av Limabacka förskola (K), Stråvalla förskola (K) samt Ekolek 

barnomsorg (F). 

 

Figur 5 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Väröbacka 

 

 

Grundskola 
I område norr finns fem grundskolor; Buaskolan, Deromeskolan, Kung Karl skola, Vidhögeskolan och 
Väröbackaskolan. Kapaciteten uppskattas till cirka 1670 elevplatser. 

 

 

Buaskolan är en F-6 skola med fritidshem. 

 

Figur 6 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Buaskolan F-6 
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Deromeskolan är en F-3 skola med fritidshem. 

 

Figur 7 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Deromeskolan F-3 

 

 

Kung Karl skola är en F-6 skola med fritidshem. 

 

Figur 8 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Kung Karl skola F-6 
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Vidhögeskolan är en F-9 skola med fritidshem. 

 

Figur 9 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Vidhögeskolan F-9 

 

 

Väröbackaskolan är en F-9 skola med fritidshem. 

 

Figur 10 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Väröbackaskolan F-9 
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Verksamhetsområde nordväst 
Område nordväst består av tre upptagningsområden/delområden: Bläshammar, Lindberg och 
Trönninge.  

Förskola 
I område nordväst finns sju kommunala (K) förskolor, tre fristående (F) förskolor samt fristående 

pedagogisk omsorg etablerade. Tillsammans har de en kapacitet om cirka 539 platser (varav cirka 395 

i kommunal verksamhet). 

 

 

Område Bläshammar består av Siers förskola (K) och Skeppets förskola (K). 

 

Figur 11 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Bläshammar 

 

 

Område Lindberg består av Lindbergs förskola (K), Valinge förskola (K) samt Ekolek barnomsorg (F). 

 

Figur 12 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Lindberg 



10 
 

Område Trönninge består av Barnabro förskola (K), Valinge förskola (K), Trönningebjärsvägens 

förskola (K), Kompassens förskola (F), Kullerbyttans förskola (F) samt Pilgläntans förskola (F). 

 

Figur 13 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Trönninge 

 

 

Grundskola 
I område nordväst finns tre grundskolor; Bläshammar skola, Lindbergs skola och Trönninge skola. 

Kapaciteten uppskattas till cirka 1 514 elevplatser. 

 

 

Bläshammar skola är en F-6 skola med fritidshem. 

 

Figur 14 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Bläshammar skola F-6 
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Verksamhetsområde öster  
Område öster består av sex upptagningsområden/delområden: Rolfstorp, Skällinge, Grimeton, 
Tvååker, Spannarp och Sibbarp. 

Förskola 
I område öster finns nio kommunala (K) förskolor, tre fristående (F) förskolor samt fristående 

pedagogisk omsorg etablerade. Tillsammans har de en kapacitet om cirka 591 platser (varav cirka 490 

i kommunal verksamhet). 

 

 

Område Rolfstorp består av Rolfstorps förskola (K). 

 

Figur 17 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Rolfstorp 

 

 

Område Skällinge består av Skällinge förskola (K) och Bikupans förskola (F). 

 

Figur 18 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Skällinge 



13 
 

Område Grimeton består av Ekebo förskola (K), Göthriks förskola (K), Hunnestads förskola (K) samt 

Ekolek barnomsorg (F). 

 

Figur 19 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Grimeton 

 

 

Område Tvååker består av Sunnanängs förskola (K), Lerjans förskola (F), Stenens förskola (K) samt 

Ekolek barnomsorg (F). 

 

Figur 20 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Tvååker 
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Grundskola 
I område öster finns sex grundskolor; Bosgårdsskolan, Sibbarps skola, Spannarps skola, Göthriks 

skola, Rolfstorps skola och Skällinge skola. Kapaciteten uppskattas till cirka 1 149 elevplatser. 

 

 

Bosgårdsskolan är en F-9 skola med fritidshem. 

 

Figur 23 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Bosgårdsskolan F-9 

 

 

Sibbarps skola är en årskurs F-6 skola med fritidshem. 

 

Figur 24 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Sibbarps skola  F-6 
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Spannarps skola är en årskurs F-3 skola med fritidshem. 

 

Figur 25 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Spannarps skola F-3 

 

 

Göthriks skola är en F-6 skola med fritidshem. 

 

Figur 26 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Göthriks skola F-6 
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Rolfstorps skola är en F-9 skola med fritidshem. 

 

Figur 27 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Rolfstorps skola F-9 

 

 

Skällinge skola är en F-3 skola med fritidshem. 

 

Figur 28 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Skällinge skola F-3 
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Verksamhetsområde centrum norr  
Område centrum norr består av två upptagningsområden/delområden: Bocksten-Håsten samt 
Furuberg. 

Förskola  
I område centrum norr finns åtta kommunala (K) förskolor och en fristående (F) förskola etablerade. 

Tillsammans har de en kapacitet om cirka 597 platser (varav 583 i kommunal verksamhet). 

 

Område Bocksten-Håsten består av Bumerangens förskola (K), Frodes förskola (K), Håstens förskola 

(K), Nedregårdens förskola (K), Ramlyckans förskola (K), Stenåsa förskola (K), Trädlyckans förskola (K) 

samt Fröets förskola (F). 

 

Figur 29 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Bocksten-Håsten 

 

 

Område Furuberg består av Karlbergs förskola (K), Träslövs förskola (K) samt Ugglans förskola (K). 

 

Figur 30 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Furuberg 
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Grundskola 
I område centrum norr finns tre grundskolor; Bockstensskolan, Håstensskolan och Furubergsskolan. 

Kapaciteten uppskattas till cirka 1 025 elevplatser. 

 

 

Bockstensskolan är en F-5 skola med fritidshem. 

 

Figur 31 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Bockstensskolan F-5 

 

 

Håstensskolan är en 6-9 skola. 

 

Figur 32 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Håstensskolan 6-9 
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Furubergsskolan är en F-5 skola med fritidshem. 

 

Figur 33 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Furubergsskolan F-5 

 

 

Verksamhetsområde centrum 
Område centrum består av två upptagningsområden/delområden: Haga och Påskberget. 

Förskola 
I område centrum finns tre kommunala (K) förskolor och tre fristående (F) förskolor etablerade. 

Tillsammans har de en kapacitet om cirka 298 platser (varav 136 i kommunal verksamhet). 

 

 

Område Haga består av Brunnsbergs förskola (K), Nyhemsskolan (F) samt Varbergs Montessoriskola 

(F). 

 

Figur 34 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Haga 
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Område Påskberget består av Björnligans förskola (K), Travarens förskola (K) samt Påskbergets 

förskola (F). 

 

Figur 35 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Påskberg 

 

 

Grundskola  
I område centrum finns två grundskolor; Hagaskolan och Påskbergsskolan. Kapaciteten uppskattas 

till cirka 973 elevplatser. 

 

 

Hagaskolan är en F-9 skola med fritidshem. 

 

Figur 36 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Hagaskolan F-9 
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Påskbergsskolan är en F-9 skola med fritidshem. 

 

Figur 37 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Påskbergsskolan F-9 

 

Verksamhetsområde sydväst  
Område sydväst består av två upptagningsområden/delområden: Träslövsläge och Mariedal/Almers. 

Förskola 
I område sydväst finns åtta kommunala (K) förskolor, tre fristående (F) förskolor samt fristående 

pedagogisk omsorg etablerade. Tillsammans har de en kapacitet om cirka 661 platser (varav 534 i 

kommunal verksamhet). 

 

Område Mariedal/Almers består av Bolmens förskola (K), Klapperstenens förskola (K), Prästakullens 

förskola (K), Söderlyckans förskola (K) samt Breareds förskola (F) och Montessoriförskolan Lära för 

Livet (F). 

 

Figur 38 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Mariedal-Almers 



23 
 

Område Träslövsläge består av Hajvägens förskola (K), Knarråsens förskola (K), (Sjöbodens förskola 

(K)) samt Västanvindens förskola (F). 

 

Figur 39 Kapacitet och antal barn, förskola upptagningsområde Träslövsläge 

 

 

Grundskola 
I område sydväst finns tre grundskolor; Mariedalsskolan (inklusive grundsärskolan), Almers skola och 

Ankarskolan. Kapaciteten uppskattas till cirka 1400 elevplatser. 

 

 

Mariedalsskolan är en F-3 skola med fritidshem. 

 

Figur 40 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Mariedalsskolan F-3 
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Almers skola är en årskurs 4-9 skola med fritidshem. 

 

Figur 41 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Almers skola 4-9 

 

 

Ankarskolan är en F-9 skola med fritidshem. 

 

Figur 42 Kapacitet och elevunderlag, grundskola upptagningsområde Ankarskolan F-9 

 

 

 

 

 

 

 







Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2022-10-24 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 68 Dnr FGN 2022/0417 

Förslag på namn för ny grundskola i Tångaberg 
- Tångabergsskolan

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

1. anta namnet Tångabergsskolan för den nya grundskolan i

Tångaberg.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden beslutade i nya 
skolorganisationsutredningen 2020 att det finns ett stort behov av 
grundskoleplatser i område nordväst. Som en del av åtgärdsval Nordväst 
presenterade Samhällsutvecklingskontoret en plats för ny grundskola och 
mark har köpts in. Denna kommande grundskola ska nu namnsättas.  

Området där nya grundskolan ska ligga heter Klockaregården. I och med att 
områdesnamnet Klockaregården inte medför goda möjligheter att beskriva 
vägen dit i en kritisk situation har namnförslaget för den nya grundskolan i 
stället anknytning till det större områdets namn, Tångaberg. Den nya 
grundskolan föreslås få namnet Tångabergsskolan.  

Förskole- och grundskolenämndens namnförslag kommer att beredas av 
stadsbyggnadskontoret för att därefter antas av kommunstyrelsen. 

Övervägande 
Namnförslaget är framtaget i samråd med förskole- och 

grundskoleförvaltningen samt med stadsbyggnadskontoret och bedöms 

uppfylla kommunens riktlinjer för namnsättning av byggnader. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret  

Verksamhetschef grundskola 



Beslutsförslag 1 (2) 
2022-08-25 Dnr: FGN 

2022/0417-1 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Förslag på namn för ny grundskola i Tångaberg - 

Tångabergsskolan

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

1. anta namnet Tångabergsskolan för den nya grundskolan i Tångaberg.

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden beslutade i nya 
skolorganisationsutredningen 2020 att det finns ett stort behov av 
grundskoleplatser i område nordväst. Som en del av åtgärdsval Nordväst 
presenterade Samhällsutvecklingskontoret en plats för ny grundskola och 
mark har köpts in. Denna kommande grundskola ska nu namnsättas.  

Området där nya grundskolan ska ligga heter Klockaregården. I och med att 
områdesnamnet Klockaregården inte medför goda möjligheter att beskriva 
vägen dit i en kritisk situation har namnförslaget för den nya grundskolan i 
stället anknytning till det större områdets namn, Tångaberg. Den nya 
grundskolan föreslås få namnet Tångabergsskolan.  

Förskole- och grundskolenämndens namnförslag kommer att beredas av 
stadsbyggnadskontoret för att därefter antas av kommunstyrelsen. 

Övervägande 
Namnförslaget är framtaget i samråd med förskole- och 

grundskoleförvaltningen samt med stadsbyggnadskontoret och bedöms 

uppfylla kommunens riktlinjer för namnsättning av byggnader. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget har ingen påverkan på ekonomi eller verksamhet 

Samråd 
Samråd har skett med stadsbyggnadskontoret 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

Protokollsutdrag 

Stadsbyggnadskontoret  
Verksamhetschef grundskola 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 67 Dnr FGN 2022/0534 

Ökad hyreskostnad Centralskolan Tvååker 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna tillkommande hyra på 530 tkr per år enligt beskrivning i

ärendet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Bosgårdsskolan i Tvååker bedöms ha kapacitet för cirka 390 elever och det 
är matsalen som utgör begränsningen. Beräkningen utgår från den 
teoretiska kapaciteten på 130 sittplatser x tre sittningar samt 1,2 m2 
golvarea/matplats och elev. 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 tillåter cirka 625 elever. I september 2022 har 
skolan 617 elever inskrivna. 
År 2037 beräknas cirka 240 elevplatser saknas i Tvååker.  

För att få tid att utreda hur skolsituationen i Tvååker skall lösas på lång sikt 
har ett förslag om att elever på Bosgårdsskolan skall gå några årskurser på 
Centralskolan i Tvååker. För att detta skall fungera behöver Centralskolan 
renoveras och moderniseras, det är främst tillgänglighet, brand/utrymning 
och ventilation som behöver åtgärdas. Även mindre byggnadsarbeten och 
underhåll kommer att utföras samtidigt. Centralskolan iordningsställs för 
75 elever (3 klasser) och dessa elever ska även äta på Centralskolan. 

Övervägande 
Förskole- och grundskolenämnden hyr redan i dagsläget Centralskolan och 

har genom åren haft flera verksamheter där, till exempel förskola innan 

Stenens förskola var färdig och resursskolan Björkedalsskolan startade sin 

verksamhet i Centralskolan i väntan på att lokalerna i Himle skulle bli 

klara. 

Befintlig hyra för Centralskolan är cirka 800 tkr per år och tillkommande 

hyra är cirka 530 tkr per år. Eftersom nämnden redan betalar hyra inkl. 

media, städ med mera så omfattar hyreshöjningen endast kapitalkostnaden 

för renoveringen per år. 

När renoveringen är klar kommer det att finnas 3 klassrum, 2 större och 4 

mindre grupprum, administrativa ytor, kök och matsal. I lokalerna finns 

även en mindre idrottshall. 
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Kostnader för åtgärder i den pedagogiska utemiljön och för inventarier 

hanteras inom förvaltningen ordinarie budget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 
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Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson 
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Ökad hyreskostnad Centralskolan Tvååker 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna tillkommande hyra på 530 tkr per år enligt beskrivning i 

ärendet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Bosgårdsskolan i Tvååker bedöms ha kapacitet för cirka 390 elever och det är 
matsalen som utgör begränsningen. Beräkningen utgår från den teoretiska 
kapaciteten på 130 sittplatser x tre sittningar samt 1,2 m2 golvarea/matplats 
och elev. 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 tillåter cirka 
625 elever. I september 2022 har skolan 617 elever inskrivna. 
År 2037 beräknas cirka 240 elevplatser saknas i Tvååker.  
 
För att få tid att utreda hur skolsituationen i Tvååker skall lösas på lång sikt 
har ett förslag om att elever på Bosgårdsskolan skall gå några årskurser på 
Centralskolan i Tvååker. För att detta skall fungera behöver Centralskolan 
renoveras och moderniseras, det är främst tillgänglighet, brand/utrymning 
och ventilation som behöver åtgärdas. Även mindre byggnadsarbeten och 
underhåll kommer att utföras samtidigt. Centralskolan iordningsställs för 75 
elever (3 klasser) och dessa elever ska även äta på Centralskolan. 
 

Övervägande 
Förskole- och grundskolenämnden hyr redan i dagsläget Centralskolan och har 

genom åren haft flera verksamheter där, till exempel förskola innan Stenens 

förskola var färdig och resursskolan Björkedalsskolan startade sin verksamhet 

i Centralskolan i väntan på att lokalerna i Himle skulle bli klara. 

 

Befintlig hyra för Centralskolan är cirka 800 tkr per år och tillkommande hyra 

är cirka 530 tkr per år. Eftersom nämnden redan betalar hyra inkl. media, städ 

med mera så omfattar hyreshöjningen endast kapitalkostnaden för 

renoveringen per år. 

 



  2 (2) 
2022-10-09 Dnr: FGN 2022/0534-

1 
  
  
  
  

 
När renoveringen är klar kommer det att finnas 3 klassrum, 2 större och 4 

mindre grupprum, administrativa ytor, kök och matsal. I lokalerna finns även 

en mindre idrottshall. 

 

Kostnader för åtgärder i den pedagogiska utemiljön och för inventarier 

hanteras inom förvaltningen ordinarie budget. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Befintlig hyra för Centralskolan är cirka 800 tkr per år och tillkommande hyra 

är cirka 530 tkr per år. Eftersom nämnden redan betalar hyra inkl. media, städ 

med mera så omfattar hyreshöjningen endast kapitalkostnaden för 

renoveringen per år. Ny totalhyra 1 330 tkr per år. 

 

Samråd 
Samråd har skett med skolledning. Det har också skett en avstämning med 

samhällsutvecklingskontoret. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

Protokollsutdrag 

Samhällsutvecklingskontoret 

 
 





Statistikrapport Kränkande behandling

Rapporten togs fram: 2022-10-31

Vald period: 2022-09-01 - 2022-10-31

Totalt antal ärenden: 228

Avslutat ärende? Antal %

Nej 228 100,0%

Totalt 228 100,0%

Rapporten omfattar: Grundskola, Förskola

sep okt

2022

Öppna 88 140
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Anmälda upplevda kränkningar (2022-09-01 - 2022-10-31) 

2022-10-31 * Ett ärende kan tillhöra flera kategorier Sida 1 / 8





Status per enhet

Status Öppna Totalt

Almers grundsärskola, enhet 4 1 1

Utredning påbörjad 1 1

Almers skola 6 6

Utredning ej påbörjad 3 3

Utredning påbörjad 3 3

Ankarskolan 4-9 16 16

Utredning ej påbörjad 6 6

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 4 4

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 4 4

Utredning påbörjad 2 2

Ankarskolan F-3 och fritidshem 2 2

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Utredning påbörjad 1 1

Barnabro förskola 1 1

Utredning ej påbörjad 1 1

Björkedalsskolan 2 2

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Bläshammar skola 10 10

Utredning ej påbörjad 6 6

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 4 4

Bockstensskolan 3-5 och fritidshem 9 9

Utredning ej påbörjad 2 2

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 4 4

Utredning påbörjad 3 3

Bockstensskolan F-2 och fritidshem 1 1

Utredning ej påbörjad 1 1

Bosgårdskolan 4-6 9 9
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Utredning ej påbörjad 7 7

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Bosgårdsskolan 7-9 4 4

Utredning ej påbörjad 3 3

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Bosgårdsskolan F-3 och fritidshem 5 5

Utredning ej påbörjad 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 3 3

Utredning påbörjad 1 1

Buaskolan 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Furubergsskolan 1-5 3 3

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Utredning påbörjad 2 2

Furubergsskolan F-klass och fritidshem 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Hagaskolan 4-9 14 14

Utredning ej påbörjad 9 9

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Utredning påbörjad 4 4

Hagaskolan F-3 och fritidshem 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Håstensskolan 6 och 9 6 6

Utredning ej påbörjad 2 2

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Utredning påbörjad 2 2

Håstensskolan 7 och 8 5 5

Utredning ej påbörjad 3 3

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Karlbergs förskola 1 1

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

2022-10-31 * Ett ärende kan tillhöra flera kategorier Sida 4 / 8



Lindbergs skola 4-9 38 38

Utredning ej påbörjad 15 15

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 16 16

Utredning påbörjad 7 7

Lindbergs skola F3 och fritidshem 16 16

Utredning ej påbörjad 8 8

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 4 4

Utredning påbörjad 4 4

Mariedalsskolan 9 9

Utredning ej påbörjad 7 7

Utredning påbörjad 2 2

Påskbergskolan 4-9 5 5

Utredning ej påbörjad 3 3

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Utredning påbörjad 1 1

Påskbergsskolan F-3 och fritidshem 5 5

Utredning ej påbörjad 2 2

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 3 3

Ramstorps förskola 1 1

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Rolfstorps skola 4-5 och 7-9 25 25

Utredning ej påbörjad 16 16

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 5 5

Utredning påbörjad 4 4

Rolfstorps skola F-3 och fritidshem 2 2

Utredning ej påbörjad 2 2

Sibbarps skola 1 1

Utredning påbörjad 1 1

Skällinge skola 10 10

Utredning ej påbörjad 7 7

Utredning påbörjad 3 3
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Spannarps skola 1 1

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Trönninge skola 4-9 4 4

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Utredning påbörjad 2 2

Trönninge skola F-3 och fritidshem 2 2

Utredning ej påbörjad 1 1

Utredning påbörjad 1 1

Vidhögeskolan 4-9 2 2

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Vidhögeskolan F-3 och fritidshem 2 2

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Väröbackaskolan 7 7

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Utredning påbörjad 5 5

Totalt 228 228
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Bedömning av händelsen
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Statistikrapport Kränkande behandling

Rapporten togs fram: 2022-10-31

Vald period: 2022-08-01 - 2022-10-31

Totalt antal ärenden: 169

Avslutat ärende? Antal %

Ja 169 100,0%

Totalt 169 100,0%

Rapporten omfattar: Grundskola, Förskola

aug sep okt

2022

Avslutade 34 100 35
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Status per enhet

Status Avslutade Totalt

Almers skola 5 5

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 5 5

Ankarskolan 4-9 8 8

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 5 5

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 3 3

Ankarskolan F-3 och fritidshem 3 3

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 3 3

Björkedalsskolan 7 7

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 2 2

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 5 5

Bläshammar skola 14 14

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 10 10

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 4 4

Bockstensskolan 3-5 och fritidshem 2 2

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 2 2

Bockstensskolan F-2 och fritidshem 1 1

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Bosgårdskolan 4-6 8 8

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 6 6

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Bosgårdsskolan 7-9 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Bosgårdsskolan F-3 och fritidshem 1 1

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Buaskolan 2 2

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1
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Bumerangens förskola 2 2

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 2 2

Furubergsskolan 1-5 5 5

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 4 4

Furubergsskolan F-klass och fritidshem 3 3

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 2 2

Göthriks skola 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Hagaskolan F-3 och fritidshem 1 1

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Håstensskolan 7 och 8 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Lindbergs skola 4-9 24 24

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 17 17

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 7 7

Lindbergs skola F3 och fritidshem 36 36

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 26 26

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 10 10

Mariedal grundsärskola, enhet 2 och fritidshem 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Mariedalsskolan 7 7

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 6 6

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Påskbergskolan 4-9 5 5

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 4 4

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Påskbergsskolan F-3 och fritidshem 4 4

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 3 3
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Rolfstorps skola 4-5 och 7-9 6 6

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 3 3

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 3 3

Trönninge skola 4-9 4 4

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 4 4

Trönninge skola F-3 och fritidshem 13 13

Utredning genomförd - Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas 12 12

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Vidhögeskolan F-3 och fritidshem 1 1

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 1 1

Väröbackaskolan 3 3

Utredning genomförd - Åtgärder och uppföljning krävs 3 3

Totalt 169 169
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2022/0071-40 
2022/0071-41 
2022/0071-42 
2022/0071-43 
2022/0071-44 
2022/0071-45 
2022/0071-46 
2022/0071-47 
2022/0073-14 
2022/0073-15 

Avtal om placering i förskola i 
annan kommun 

Verksamhetschef 
Agneta Svenberg 

Läsårstider 
2022/0337-1 Beslut Läsårstider 2023/2024 

(ej kompetensutvecklingsdagar) 
Förvaltningschef 
Carina Uvenfeldt 

Modersmålsundervisning 
(avslag) 

2022/0469-5 Beslut med anledning av 
ansökan om 
modersmålsundervisning 

Chef enhet 
flerspråkighet Lars 
Gunnar Forslund 

Personuppgiftsincidenter 
2022/0483-1 
2022/0524-2 
2022/0525-2 

Beslut att inte anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten, 
Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY) 

Administrativ chef 
Lars Karlsson 

2022/0572-2 Verksamhetschef 
Agneta Svenberg 

Placering av barn på 
fritidshem 

2022/0008-58 Beslut om placering av elev som 
på grund av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utvecklings i form av 
fritidshem 

Rektor Elin 
Johansson 

2022/0008-65 Placering i den omfattning det 
behövs med hänsyn till elevens 
egna behov på grund av 
familjens situation i övrigt 

Rektor Linnea 
Magnusson 

Reducering av avgift 
2022/0008-67 Tillfällig reducering av avgift - 

Fritidshem 
Rektor Lillemor 
Stenkil 

2022/0008-61 
2022/0008-62 
2022/0008-63 
2022/0008-64 
2022/0008-66 

Rektor Linnea 
Magnusson 

2022/0008-69 
2022/0008-70 
2022/0008-71 
2022/0008-72 

Rektor Richard 
Wahlfridsson 
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2022/0008-73 
2022/0008-74 
 Skolplikt (avslagsbeslut)  
2022/0531-3 
2022/0531-4 
2022/0575-2 

Beslut gällande ansökan om att 
fullgöra skolplikt på annat sätt 

Tf grundskolechef 
Gunilla Ivarsson-
Schlüter 

 Skolskjuts – bifallsbeslut 
Totalt antal bifallsbeslut för 
denna period: 15 

Beslutsfattare 
Grundskolechef 
Johan Berntsson/ Tf 
grundskolechef 
Gunilla Ivarsson-
Schlüter 

 Val av annan skola än den anvisade 
2022/0036-134 
2022/0402-138 
2022/0402-121 
2022/0402-136 

Antal för denna period: 4 

 Växelvist boende 
2022/0036-137 
2022/0036-138 
2022/0402-112 
2022/0402-110 

Antal för denna period: 4 

 Trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet 

2022/0036-128 
2022/0036-106 
2022/0402-122 
2022/0402-120 
2022/0402-107 
2022/0036-135 
2022/0036-140 

Antal för denna period: 7 

 Övrig transport 
2022/0008-60 
(delvis avslag, 
delvis bifall) 

Antal för denna period: 1 

 Skolskjuts – avslagsbeslut 
Totalt antal avslagsbeslut för 
denna period: 22 

Beslutsfattare 
Grundskolechef 
Johan Berntsson/ Tf 
grundskolechef 
Gunilla Ivarsson-
Schlüter 

 Val av annan skola än den 
anvisade 

 

2022/0036-136 
2022/0036-147 
2022/0402-146 
2022/0036-144 
2022/0036-143 

Antal för denna period: 15 
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2022/0402-142 
2022/0402-141 
2022/0402-99 
2022/0402-100 
2022/0402-115 
2022/0402-137 
2022/0402-134 
2022/0402-124 
2022/0402-105 
2022/0402-104 
 Växelvist boende 
2022/0402-116 Antal för denna period: 1 
 Trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet 
 Antal för denna period: 6 
2022/0402-129 
2022/0402-119 
2022/0402-127 
2022/0402-117 
2022/0402-131 
2022/0402-111 

 

 Utökad tid på förskolan (bifall) 
2022/0008-57 Beslut Utökad tid för barn i 

förskolan 
Rektor Stenens 
förskola 

 Utökad tid på förskolan 
(avslag) 

 

2022/0008-68 Beslut Utökad tid för barn i 
förskolan 

Rektor Bolmens 
förskola 

 Yttranden  
2022/0422-2 Yttrande till 

Diskrimineringsombudsmannen, 
DO i ärende med dnr 2022/2421 

Verksamhetschef 
förskola Agneta 
Svenberg 

2022/0391-9 Yttrande till förvaltningsrätten i 
Göteborg i mål nr. 8963-23 

Tf grundskolechef 
Gunilla Ivarsson-
Schlüter 

2022/0446-10 Yttrande i mål nr 10022-22 
gällande skolskjuts 

Tf grundskolechef 
Gunilla Ivarsson-
Schlüter 

2022/0444-3 Yttrande Detaljplan för 
Trönningenäsvägen 

Förskole- och 
grundskolenämndens 
arbetsutskott 

2022/0443-3 Yttrande Detaljplan för Stocken 
2:4 

Förskole- och 
grundskolenämndens 
arbetsutskott 

2022/0441-3 Yttrande Detaljplan för 
Tvååkers-Ås 2:30 m.fl., samt 
Knarråsen 

Förskole- och 
grundskolenämndens 
arbetsutskott 
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2022/0526-2 Yttrande Detaljplan för Årnäs 

4:69 och del av Årnäs 4:2 
Förvaltningschef 
Carina Uvenfeldt 

2022/0442-3 Yttrande till Skolinspektionen i 
ärende med dnr SI 2022:7864 

Verksamhetschef 
förskola Agneta 
Svenberg 

2022/0532-2 Yttrande Rättidsprövning och 
överlämnande av överklagande 
avseende beslut om skolskjuts 

Tf grundskolechef 
Gunilla Ivarsson-
Schlüter 

 
Ordförandebeslut 
Inga ordförandebeslut aktuell period 

Meddelanden 

Diarienummer Meddelande Avsändare/mottagare 
 Byte av skola – fristående 

skolor 
 

2022/0059-79 
2022/0059-80 

Beslut Kunskapsskolan Rektor 
Kunskapsskolan 

2022/0013-14 
2022/0013-13 
2022/0013-15 

Beslut Nyhemsskolan Rektor Nyhemsskolan 

 Förvaltningsrätten – beslut 
och domar 

 

2022/0410-4 Dom i mål nr 9448-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0408-3 Dom i mål nr 9398-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0383-8 Beslut i mål nr 8786-22 
(Förvaltningsrätten skriver av 
målet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0367-3 Dom i mål nr 7871-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0378-10 Dom i mål nr 8328-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0377-9 Beslut i mål nr 8326-22 
(Förvaltningsrätten avskriver 
målet). 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0453-7 Dom i mål nr 9889-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0364-9 Dom i mål nr 7762-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
bifaller överklagandet och 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 
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beviljar skolskjuts för läsåret 
2022/23). 

2022/0266-15 Dom i mål nr 4304-22 och 
7610-22 gällande skolskjuts 
(Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0369-7 Dom i mål nr 7958-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0406-5 Dom i mål nr 9098-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0374-11 Dom i mål nr 8261-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0411-6 Dom i mål nr 9433-22 gällande 
skolskjuts (Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2021/0382-74 Dom i mål nr 1525-1528-22 
gällande utdömande av vite 
(Kammarrätten avslår 
överklagandet) 

Kammarrätten i 
Göteborg 

2022/0371-9  
2022/0370-7 

Dom i mål nr 7972-22 och 
7976-22 gällande skolskjuts 
(Förvaltningsrätten avslår 
överklagandena) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0532-4 Beslut i mål nr 11505-22 
gällande skolskjuts 
(Förvaltningsrätten avslår 
yrkandet om interimistiskt 
förordnande) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2022/0437-5 
2022/0445-7 

Dom i mål nr 9627-22 och 
9866-22 gällande skolskjuts 
(Förvaltningsrätten avslår 
överklagandena) 

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

 Förvaltningens 
samverkansgrupp (FSG) 

 

 Protokoll Förvaltningens 
samverkansgrupp (FSG), 7 
november 2022 (publiceras i 
nämndens samverkansrum) 

 

 Klagomål  
2022/0464-1 Klagomål Rolfstorps förskola  
2022/0523-1 Klagomål Sunnanängs förskola  
2022/0484-4 
2022/0484-5 
2022/0484-7 

Klagomål Bosgårdsskolan  

2022/0484-2 Klagomål Kung Karl skola  
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2022/0484-1 Klagomål Rolfstorps skola  
2022/0484-3 
2022/0484-8 
2022/0567-1  

Klagomål Väröbackaskolan  

 Lokal styrelse  
2022/0274-4 Protokoll Konstituerande 

styrelsemöte för de lokala 
styrelserna för Sibbarps 
förskola och skola 

Lokal styrelse 

 Protokollsutdrag  
2022/0079-12 KS 2022-09-27, § 160, 

Godkänna förstudie för 
tillbyggnad av Väröbackaskolan 

Kommunstyrelsen 

2022/0434-5 KS 2022-09-27, § 161, 
Godkänna förstudie av ny skola 
och idrottshall nordväst 

Kommunstyrelsen 

2022/0141-26 KS 2022-09-27, § 170, 
Kommunstyrelsens 
sammanträdesdagar 2023 

Kommunstyrelsen 

2022/0141-29 KF 2022-10-18, § 156, 
Entledigande samt fyllnadsval 
av ledamot i förskole- och 
grundskolenämnden 

Kommunfullmäktige 

2022/0141-28 KF 2022-10-18, § 167, 
Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2023 

Kommunfullmäktige 

2022/0141-27 KF 2022-10-18, § 162, 
Delårsrapport 2022 Varbergs 
kommun 

Kommunfullmäktige 

 Skolinspektionen - beslut  
2022/0008-67 Uppföljningsbeslut - efter 

kvalitetsgranskning av skolans 
arbete för kvalitet i 
undervisningen i moderna 
språk – undervisning för 
kommunikativ förmåga vid  
Håstensskolan 7 och 8 i 
Varbergs kommun  (Dnr 
2020:5416) (Skolinspektionen 
avslutar granskningen, men 
kommer att fortsätta följa 
skolan och Varbergs kommun i 
sin samlade risk- och 
väsentlighetsanalys). 

Skolinspektionen 

 Statsbidrag  
2022/0076-26 Beslut Statsbidrag för 

fortbildning av förskollärare för 
2022 (Skolverket beviljar 

Skolverket 
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Varbergs kommun 178 672 
kronor) 

2022/0076-25 Beslut Statsbidrag för 
fortbildning för 
specialpedagogik för 2022 

Skolverket 

 Övrigt  
2022/0539-1 Förfrågan till Varbergs 

kommun från Nyhemsskolan, 
Varbergs kristna skola ek.f. 
gällande hyra av Gamlebyskolan 
från 2025 

Styrelsen för 
Nyhemsskolan 

2022/0207-3 Underlag för regelbunden 
granskning inom 
dataskyddsområdet 

Dataskyddsombudet 
Varbergs kommun 
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13. Övriga frågor
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