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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 20212024 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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Internbudget 2021
Detaljbudget
Nämndens driftsram för 2021 beslutades genom ”Budget 2020 och plan 2021-2024”. Den
ekonomiska ramen justerades genom ”Planeringsförutsättningarna inför Budget 2021”.
Budget 2021 har även justerats för löneökning för perioden januari-mars 2021 samt även en
justering för förväntad prisutveckling. Justerad budget 2021 för förskole- och
grundskolenämnden är därav 1 383,7 mnkr.
Nedan presenteras Förskole- och grundskolenämndens driftsbudget för år 2021, angiven per
verksamhetsområde.

100
400
407
412
425
440
443
499

Nämnd
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk
verksamhet
Fritidshem
Grundskola
Grundsärskola
Central
förvaltning
Total
driftbudget

Ingående budget
2020
4 825
990
430 838
4 140

Underlag till budget
2021
4 747
993
444 333
4 753

Budget 2021

74 840
747 782
38 637
35 801

77 289
772 521
38 185
35 778

81 530
769 150
41 700
34 643

1 337 853

1 378 600

1 383 683

4 520
960
447 750
3 430

Driftbudget per verksamhet 3 positioner, Tkr

Förskole- och grundskolenämndens ram fördelas gentemot följande verksamhetsområden;
förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, enhet flerspråkighet,
central förvaltning samt nämndsverksamhet.
Intäkter
Intäkterna avser barnomsorgsavgifter, interkommunala intäkter, intäkter från andra
förvaltningar vid försäljning av tjänst samt statsbidrag för maxtaxa, omsorg på obekväm
arbetstid och lärarlönelyftet. Statsbidrag för maxtaxa, omsorg på obekväm arbetstid och
lärarlönelyftet är de enda statsbidrag från Skolverket som räknas med i detaljbudgeten. Vad
gäller statsbidraget för maxtaxa så är det med i budgeten då det kompenserar kommunen
utifrån förordningen om maxtaxa. Statsbidraget för omsorg på obekväm arbetstid finansierar
en liten del av de totala kostnaderna för verksamheten. Vad gäller lärarlönelyftet beror det på
att det är en tillsvidaresatsning som gjorts i kommunen och därmed beräknas ersättningen
via resursfördelningsmodellen på genomsnittslönerna som innehåller lärarlönesatsningen.
Övriga statsbidrag från Skolverket ligger inte med i detaljbudget.
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Totalt per
verksamh
et
Prel
belopp
lönerevisi
on för
löner ej
klara
Intäkter
Resursför
delning
Ersättnin
g
interkom
munal
och
fristående
verksamh
et
Personalk
ostnader
utanför
resursför
delning
Lokalkost
nader
Måltider
Skolskjut
s och
resebidra
g
IT- och
kommuni
kations
kostnader
pedagogis
k
verksamh
et
IT- och
kommuni
kations
kostnader
administr
ation
Prioritera
de
satsninga
r

Budget
2020

Budget
2021

Grund
skola

Fritids
hem

Grund
sär
skola

1 383 683

Försko
la och
ped.
oms.
452 140

Centr
al
förv.

Nämnd

41 700

Enhet
fler
språk
ig het
15 500

1 337 853

753 650

81 530

34 643

4 520

-6 670

-3 410

-1 500

-930

-480

-30

-320

-77 310
791 736

-77 470
840 630

-33 520
267 610

-14 720
456 640

-27 480
67 770

-1 620
33 720

-130
14 500

0
390

0
0

163 024

170 090

100 330

64 260

5 500

0

0

0

0

107 014

93 953

22 380

37 690

560

2 120

1 090

28 113

2 000

174 165

179 840

55 520

98 690

20 500

3 430

0

1 700

0

100 915
38 764

105 570
37 850

35 980
0

54 280
33 990

14 890
0

420
3 860

0
0

0
0

0
0

21 525

20 780

3 470

16 810

0

100

0

400

0

7 360

7 450

1 570

2 790

610

140

70

2 250

20

1 960

2 590

1 010

1 240

0

0

0

340

0
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Övriga
verksamh
etskostn.
Ofördelad
e medel

Budget
2020

Budget
2021

Grund
skola

Fritids
hem

Grund
sär
skola

6 570

Försko
la och
ped.
oms.
1 200

6 200

2 500

Centr
al
förv.

Nämnd

10

Enhet
fler
språk
ig het
0

3 480

110

1 770

0

2 500

0

0

0

0

0

0

2 500

Detaljbudget 2021

Resursfördelning
I budgetposten för resursfördelning återfinns budgetmedel för barn- och elevpeng till
förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola utifrån beslutad resursfördelningsmodell.
Vidare återfinns budget för enhet flerspråkighet, introduktionsstöd i förskolan, pedagogisk
omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, budget för övergripande elevhälsa,
tilläggsbelopp, trivselledare, brandskyddsutbildning för elever, lovskola samt övriga
övergripande kostnader hänförbara till resursfördelning.
-Barn- och elevpeng
Utifrån den beslutade resursfördelningsmodellen (BUN 2018/0476) och beslutad budgetram
beräknas en barn- och elevpeng per barn och elev. Antalet barn och elever beräknas utifrån
senast antagna befolkningsprognos samt täckningsgrader.

Förskola

Barn 1-2 år 015,0 h
Barn 1-2 år
15,01-40,0 h
Barn 1-2 år
40,01-> h
Barn 3-5 år 015,0 h
Barn 3-5 år
15,01-40,0 h
Barn 3-5 år
40,01-> h

Exklusive
skoladm.
Barnpeng
2020 exkl.
socioek. faktor,
kr per barn per
år

Inklusive
skoladm.
Barnpeng
2021 exkl.
socioek.
faktor, kr per
barn per år

Förändr.
mellan år
2020 och
2021

48 384

Barnpeng
2021 exkl.
socioek.
faktor, kr
per barn per
år
50 202

1 818

3,8%

51 915

3 531

120 960

125 505

4 545

3,8%

127 218

6 258

139 104

144 330

5 227

3,8%

146 043

6 940

31 756

32 943

1 187

3,7%

34 656

2 900

79 391

82 358

2 967

3,7%

84 071

4 680

91 299

94 711

3 412

3,7%

96 424

5 125

Barnpeng förskolan för 2021

11

Förändr.
mellan år
2020 och
2021

Grundskola

F-1
2 -3
4-5
6-9

Exklusive
skoladm.
Elevpeng
2020 exkl.
socioek.
faktor, kr per
elev per år
50 039
52 543
55 583
59 856

Elevpeng
2021 exkl.
socioek.
faktor, kr
per elev per
år
51 133
53 849
56 993
61 446

Förändr.
mellan år
2020 och
2021

1 094
1 306
1 409
1 591

2,2%
2,5%
2,5%
2,7%

Inklusive
skoladm.
Elevpeng 2021
exkl. socioek.
faktor, kr per elev
per år

Förändr.
mellan
år 2020
och 2021

51 986
54 702
57 846
62 299

1 947
2 159
2 262
2 444

Elevpeng grundskolan för 2021

Fritidshem

Exklusive
skoladm.
Elevpeng 2020 ,
kr per elev per
år

F-1
2 -3
4-5

25 754
19 687
13 114

Elevpeng
2021 , kr
per elev
per år
26 958
20 604
13 721

Förändr.
mellan år
2020 och
2021
1 204
917
607

Inklusive
skoladm.
Elevpeng 2021,
kr per elev per
år
4,7%
4,7%
4,6%

27 476
21 122
14 239

Förändr.
mellan år
2020 och
2021
1 722
1 435
1 125

Elevpeng fritidshem för 2021

Vad gäller elevpeng i grundsärskolan utgår den från fyra nivåer beräknat utifrån den enskilda
elevens behov. I respektive nivå finns också en skillnad baserat på ålder. Samma belopp utgår
till individintegrerade elever som elever placerade på särskolan.
-Socioekonomiskt tillägg
Enligt beslutad resursfördelningsmodell (BUN 2018/0476) fördelas två socioekonomiska
tillägg utifrån föräldrars utbildningsnivå samt elevens migrationsbakgrund för barn i förskola
och för elever i förskoleklass och grundskola. Socioekonomiskt index utgår inte för
fritidshem. Utifrån förskolornas och skolornas index och antal inskrivna barn- och elever i
verksamheten fördelas pengarna proportionerligt. Två förskolor/skolor med samma index får
samma peng per barn/elev. Fristående förskolor/ skolor som har rätt att ta del av det
socioekonomiska tillägget får utbetalt samma peng per barn/elev som kommunal
förskola/skola med samma index.
Indexen för förskola är framtagna av SCB och baseras på inskrivna barn per 15e september
2020.Indexen för skola är framtagna av SCB och baseras på inskrivna elever per 15e
september 2019 och 15e september 2020.
Den avsatta budgeten till de kommunala förskolorna är 3,0 mnkr, varav 1,5 mnkr fördelas
utifrån föräldrars utbildningsbakgrund och 1,5 mnkr fördelas utifrån migrationsbakgrund.
Den avsatta budgeten till de kommunala grundskolorna är 16,0 mnkr, varav 70 %
motsvarande 11,2 mnkr fördelas utifrån föräldrars utbildningsbakgrund och 30 %
motsvarande 4,8 mnkr fördelas utifrån migrationsbakgrund.

12

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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Investeringsplan 2021-2025
Investerings
objekt

Pågående
projekt
Ram för
mindre
investeringar
(36101)
Projekt med
tidigare
beslut
Håstens
förskola,
inventarier
Stenens
förskola
invenatrier
Ny förskola
Breared
(Klapperstene
n), inventarier
(32332)
Ny förskola i
Bua,
inventarier
(32344)
Nya projekt
med
slutförd
förstudie
Projekt
under
förstudie
Väröbacka
förskola
Väröbacka
förskola,
inventarier
Förskoleplatse
r område
Nordväst
Trönningenäs
Förskoleplatse
r område
Nordväst
Trönningenäs,
inventarier
Nya projekt
utan
slutförd
förstudie

Projekt
kalk./
löp.
inv.

Progn.
utfall
2020

Progn.
överför.
tidigare
beslut

Bu
2020
exkl
överf.

Bu
2021
exkl.
överf.

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,0

2,5

0,5

3,0

2,5

0,5

1,6

1,0

0,6

x

x

x

3,5

4,0

3,5

4,0

x

x

x

x

x

x

x

18

x

Investerings
objekt

Stenåsa
förskola,
inventarier
Trädlyckans
förskola,
inventarier
Grundskolepla
tser
Väröbacka/Li
mabacka
kapacitetshöja
nde
Grundskolepla
tser
Väröbacka/Li
mabacka
utifrån
behovsanalys
fördjupad
översiktsplan
Grundskolepla
tser
Väröbacka/Li
mabacka
utifrån
behovsanalys
fördjupad
översiktsplan,
Inventarier
Håsten
Grundskola
Håsten
Grundskola,
inventarier
Förskoleplatse
r Borgarsgård
Förskoleplatse
r Borgarsgård,
inventarier
Förskoleplatse
r
Ankarskolans
upptagningso
mråden
Förskoleplatse
r
Ankarskolans
upptagningso
mråden,
inventarier

Projekt
kalk./
löp.
inv.
1,3

Progn.
utfall
2020

Progn.
överför.
tidigare
beslut

Bu
2020
exkl
överf.

Bu
2021
exkl.
överf.

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

1,3

0,8

20,0

Plan
2025

0,8

5,0

5,0

15,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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Investerings
objekt

Förskoleplatse
r område
Nordväst
Förskoleplatse
r område
Nordväst,
inventarier
Kapacitetshöja
nde åtgärder
grundskola
nordväst
Förskoleplatse
r Centrum
Förskoleplatse
r Centrum ,
inventarier
Ny grundskola
område
Nordväst
Ny grundskola
område
Nordväst,
inventarier
Kapacitetshöja
nde åtgärder
område Öster
Kapacitetshöja
nde åtgärder
område Öster,
inventarier
Resursskola
SUMMA

Projekt
kalk./
löp.
inv.
x

Progn.
utfall
2020

Progn.
överför.
tidigare
beslut

Bu
2020
exkl
överf.

Bu
2021
exkl.
överf.

Plan
2022

Plan
2023

x

15,0

0,6

14,4

Plan
2024

Plan
2025

x

x

x

x

x

x

15,0

x
x

x

x

x

x

x

15,0

15,0

2,0

2,0

6,0
75,1

x

9,1

14,4

27,5

6,0
47,5

5,1

3,5

3,5

Pågående projekt
Ram för mindre investeringar - Ram för mindre investeringar är en löpande
investeringspost. Posten avser beräknat behov av inventarier och lokalanpassningar i
verksamheten.
Projekt med tidigare beslut
Håstens förskola, inventarier (36009)- Projekt Håstens förskola med kapacitet för 140
barn. Byggnaden är inflyttad under mars 2020. Under 2020 har inventarier köpts in till
förskolan. Överskjutande summor kommer eventuellt begäras med till 2021.
Stenens förskola (32345) – Stenens förskola beräknas vara i full drift under
sommaren/hösten 2021. Kommande arbetsuppgifter handlar om att utrusta Stenen med
inventarier och finns med i budget för år 2021 och 2022.
Ny förskola Breared, Klapperstenen (32332) – Klapperstenen beräknas vara i full
drift under sommaren/hösten 2021. Klapperstenen och Stenen byggs parallellt. Kommande
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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 MariedalAlmers 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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