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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Förskole- och grundskoleförvaltningen, stadshus B, lokal B1, klockan 08.30-

15.30, ajournering för lunch 12.10-13.15 

Ajournering § 48 10.20-10.45 och 11.00-11.02 

Beslutande Hanna Netterberg (M), ordförande 

Peter Svensson Stoltz (S), vice 

ordförande 

Håkan Olsson (M), §§ 46–52 

Hannah Björnerhag (M) 

Marie Bengtsson (C) 

Nina Wikstrand Petersson (C) 

Cecilia Rönn (L) 

Ann-Kristin Herdell (KD) 

Elisabeth Mellgren (S) 

Mattias Svensson (S) 

Suada Avdic (S) 

Carlos Paredes (S), §§ 46 – 50, §§ 53-

61 

Hanna Götz (SD), §§ 46–52 

Gerhard Eriksson (V), §§ 51–52 

Anna Bengtsson (M), §§ 53–61 

Victor Hermansson (L), §§ 53-61 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Anna Bengtsson (M), §§ 46–52 

Göran Barkevall (C) §§ 46–49, §§ 53–

61 

Victor Hermansson (L), §§ 46-52 

Gerhard Eriksson (V), §§ 46-50, §§ 

53-61 

 

 

Övriga deltagare Carina Uvenfeldt, förvaltningschef 

Line Isaksson Eriksoo, sekreterare 

Agneta Svenberg, chef förskoleverksamhet 

Lars Karlsson, administrativ chef 

Jörgen Welter, kommunikatör 

Johan Berntsson, grundskolechef, §§ 46–52, §§ 58-61 

Martina Wetterstrand, chef barn- och elevhälsa, § 47 

Dan Emilsson, rektor Björkedalsskolan, § 47 

Eva Carlsson, specialpedagog, § 47 

Charlotta Sandahl Edemyr, avdelningschef ekonomi och lokaler, §§ 48- 

Katarina Vukoja Andersson, lokalstrateg, §§ 48–52 och §55 

Cornelia Gustafsson, utredare, § 56 

Emma Scheller, personalrepresentant, §§ 46–52 

Ulrika Nittfors, personalrepresentant, §§ 48–61 (ej del av information § 58) 

Anna-Kerstin Fälth, §§ 53–61 (ej del av information § 58) 
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Utses att justera Suada Avdic (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Digital signering 

Sekreterare Line Isaksson Eriksoo Paragraf 46-61 

Ordförande Hanna Netterberg  

Justerande Suada Avdic   
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 § 46  
 
 

Ändring av dagordning 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. godkänna ändring i dagordning enligt följande 
- ärende Information Underhåll inomhus- och utomhusmiljö 

utgår. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Förskole- och grundskolenämndens dagordning för sammanträdet den 13 
juni ändras enligt ovan. 
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 § 47  
 
 

Tema Handlingsplan barn och unga 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Barn- och elevhälsachef, rektor Björkedalsskolan och specialpedagog 
informerar om arbetet med Handlingsplan barn och unga. 
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 § 48 Dnr FGN 2021/0581 

 
 

Godkännande av förstudierapport Ny 
grundskola, grundsärskola och idrottshall 
Håsten 

Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. godkänna förstudierapport för objekt 32628 ny grundskola, 
grundsärskola och idrottshall Håsten undantaget totalt 
investeringsbelopp samt hyresfördelning vilket beslutas efter 
genomförandet av fas 1. 

2. godkänna investering Fas 1 i projektet (15 000 tkr). 
3. text ”Efter att förstudien färdigställts har vidare arbete bedrivits för 

att ytterligare genomlysa verksamhetens behov. Detta resulterade i 
att antalet särskoleplatser skrivits ner från 120 till 100 platser. Även 
fördelning mellan särskoleelever som läser ämne och särskoleelever 
som läser ämnesområde har förändrats och därmed har ytan 
kunnat minska. Detta kommer att påverka kostnadsbilden för 
projektet.” läggs till under Beskrivning av ärendet. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Ajournering 
Hanna Netterberg (M) föreslår att sammanträdet ajourneras för 

överläggning i partigrupperna och finner att så sker (10.20-10.45). Peter 

Svensson Stoltz (S) föreslår att sammanträdet ajourneras för överläggning i 

partigrupperna och ordförande finner att så sker (11.00-11.02). 

 

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

beslutar  

 

- godkänna förstudierapport för objekt 32628 ny grundskola, 
grundsärskola och idrottshall Håsten undantaget totalt 
investeringsbelopp samt hyresfördelning vilket beslutas efter 
genomförandet av fas 1. 

- godkänna investering Fas 1 i projektet (15 000 tkr) 
- text ”Efter att förstudien färdigställts har vidare arbete bedrivits för 

att ytterligare genomlysa verksamhetens behov. Detta resulterade i 
att antalet särskoleplatser skrivits ner från 120 till 100 platser. Även 
fördelning mellan särskoleelever som läser ämne och särskoleelever 
som läser ämnesområde har förändrats och därmed har ytan kunnat 
minska. Detta kommer att påverka kostnadsbilden för projektet. ” 
läggs till under Beskrivning av ärendet. 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag från ordförande 

och finner att så sker. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-25 (KS 2021/0214) att ge 
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för 
byggnation av ny grundskola, grundsärskola och idrottshall i Håsten. 
 
Bakgrunden till behovet är att Håstens grundskola har så pass omfattande 
renoveringsbehov att beslut tagits om rivning samt att grundsärskolan vuxit 
ur sina lokaler på Mariedalskolan. En nybyggnation innebär även en 
möjlighet att tillskapa fler platser och möta det ökande behov av 
grundskole- och grundsärskoleplatser som finns för centrumområdet.  
 
I förstudieuppdraget föreslogs entreprenaden genomföras som en 
totalentreprenad i partneringsamverkan vilket gör att förstudien gjorts 
mindre omfattande än enligt gällande fastighetsinvesteringsprocess. 
Anledningen är att flertalet av utredningarna kan genomföras under 
projekteringsskedet tillsammans med upphandlad entreprenör för att skapa 
tidseffektivitet. 
 

Beslutsunderlag 
Förstudierapport ny grundskola, grundsärskola och idrottshall i Håsten 

 

Övervägande 
Syftet med denna förstudie är att säkerställa de grundläggande 
förutsättningarna på platsen inför start av projektering samt ta fram en 
kostnadskalkyl och en tidplan för investeringen. 
 
Förstudien har genomförts utan antaget ramprogram eller andra styrande 
dokument från verksamheterna. Förstudien resulterar därför inte i några 
färdiga planlösningar eller detaljerade lösningsförslag utan endast i ett 
förslag på volym och placering av byggnadskroppar. Även kostnadskalkylen 
baseras på nyckeltal. Beslut om slutlig investeringsram tas när riktpris 
presenteras. 
 
Parallellt med förstudie pågår ett arbete hos förskole-och 
grundskoleförvaltningen att ihop med lokalförsörjningsavdelningen ta fram 
ramprogram och lokalprogram. Förstudien har även tagit hänsyn till 
kultur- och fritidsförvaltningens behov gällande idrottshallar, men även här 
pågår ett arbete parallellt med att beskriva behoven mer detaljerat inför 
projekteringen. 
 

Projektet föreslås upphandlas som en generalentreprenad och genomföras 
som en totalentreprenad enligt ABT 06 i partneringsamverkan. 
 
Projektet delas in i två faser:  
 

 Fas 1 omfattar projekterings-och kalkylarbete i samarbete med 
utsedd entreprenör. Denna fas resulterar i så pass färdiga 
handlingar att det är möjligt att upprätta en riktpriskalkyl. För att 
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påbörja Fas 1 krävs ett beslut i berörda nämnder samt 
Kommunstyrelsen.  

 

 Fas 2 omfattar genomförandet av projektet i en totalentreprenad. 
För att påbörja Fas 2 krävs ett investeringsbeslut i berörda nämnder 
samt Kommunstyrelsen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

Varbergs Fastighets AB 
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 § 49  
 
 

Information Förstudierapport Borgasgårds 
förskola 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Lokalstrateg informerar om processen för Borgasgårds förskola. 
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 § 50  
 
 

Information Kapacitetshöjande åtgärder 
Väröbackaskolan 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Avdelningschef ekonomi och lokaler och lokalstrateg informerar om 
processen för kapacitetshöjande åtgärder Väröbackaskolan. 
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 § 51  
 
 

Information Omvärldsbevakning lokalrevision 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Lokalstrateg informerar om omvärldsbevakning inför lokalrevision som 
behandlas av förskole- och grundskolenämnden årligen i november. 
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 § 52  
 
 

Information Utemiljöprojekt förskolor och 
grundskolor 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Lokalstrateg informerar om utemiljöprojekt förskolor och grundskolor. 
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 § 53 Dnr FGN 2022/0254 

 
 

Yttrande över motion om attraktiva 
arbetsplatser och särskilda boenden 

Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. avstyrka motionen. 

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

Förslag till beslut på sammanträde  
Peter Svensson Stoltz (S) yrkar att förskole- och grundskolenämnden 

beslutar  

 

- tillstyrka motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkande från 

Peter Svensson Stoltz (S) och finner att nämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över 
motion om attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden. Motionen har 
skrivits av Robert Hult (S) och Lars-Bertil Nilsson (S) och tagits upp som 
egen motion av Birgitta Sagdahl Wildtberg (S).  
 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en plan för att, så snart som möjligt, förse de fastigheter 
som har verksamhet under sommarmånaderna med klimatanläggning. De 
hänvisar till de höga temperaturer som uppmättes sommaren 2018 som 
ledde till att många, framför allt äldre, led av värmen. 
Arbetsmiljön för barn, elever och personal på kommunens förskolor och 
skolor är en prioriterad fråga. I kommunen finns 44 kommunala förskolor 
och 23 kommunala grundskolor. Bedömningen, ur ett kommunperspektiv, 
är att kostnaden för att installera permanenta klimatanläggningar på 
samtliga förskolor och grundskolor, samt den påverkan en sådan 
investering får på miljö och klimat, överstiger de fördelar som genereras 
inom arbetsmiljöområdet.  
 

Beslutsunderlag 
Motion Attraktiva arbetsplatser och särskilda boenden 
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Övervägande 
Arbetsmiljön för våra barn, elever och medarbetare är av största vikt. Under 

sommarens varma dagar arbetar medarbetarna för att säkerställa en god 

arbetsmiljö för barn och elever, exempelvis genom att nyttja utemiljön.  

Vid nybyggnation av förskolor och grundskolor arbetar förvaltningens 

lokalstrateger för att säkerställa god ventilation, möjligheter till vädring 

samt tillgång till solskydd, både för inomhusmiljön samt för att skapa 

skuggiga miljöer utomhus. Dessa tankar kommer särskilt att beaktas i den 

pågående nybyggnationen av en ny grundsärskola där utbildning bedrivs 

för elever som i viss utsträckning har större behov av en anpassad 

inomhusmiljö.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 54  
 
 

Månadsrapport maj 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om ekonomisk 
månadsrapport för maj 2022. 
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 § 55  
 
 

Prioritering Utredning av långsiktiga behov av 
förskoleplatser i Varbergs kommun 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet  
Lokalstrateg informerar om Prioritering Utredning av långsiktiga behov av 
förskoleplatser i Varbergs kommun. 
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 § 56 Dnr FGN 2022/0250 

 
 

Redovisning enligt program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 

Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

 
1. godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som 

utförs av privata utförare.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för 

varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 

verksamheteter som utförs av privata utförare. Programmet omfattar alla 

verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden 

samt verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. Syftet 

är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka 

allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

 

Avtal med privata utförare ska utformas på så sätt att verksamheten hos de 

privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. 

Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå 

hur samverkan mellan beställaren och utförarens ska genomföras och hur 

brister i verksamheten ska hanteras. Den kommunala huvudmannens 

möjligheter att besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt 

reglerat i avtal. Kommunens ansvar är att följa upp och kontrollera avtal 

med privata utförare. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan 

dock se olika ut beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett 

allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto 

större är kravet på uppföljning och kontroll för att identifiera vilka risker 

som kan finnas. 

 

Mot bakgrund av detta uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd 

att med utgångspunkt i programmet ansvara för att privata utförare inom 

nämndens verksamhetsområden bedriver verksamheten enligt: 

 

 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har 

fastställt i verksamhetsplaner. 
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Nämnden ska också i juni varje år översiktligt redovisa till 

kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för 

kommunal regi följs upp. 

 

Övervägande 
Inom förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområde har skol- och 

särskoleskjutstrafik upphandlats och avtal har upprättats med 

Hallandstrafiken AB som ägs av Region Halland. 

 

Avtalen reglerar ansvarsfördelningen mellan nämnden som beställare och 

Hallandstrafiken AB som utförare samt beställarens möjlighet att besluta 

om viten, ersättningar och att häva avtalet vid olika typer av avtalsbrott. 

Vidare reglerar avtalen de lagar och krav som gäller för verksamheten, samt 

vilka mål som beställaren satt som utföraren ska arbeta mot, samt hur 

uppföljning, kontroll och utveckling sker. 

 

Lagar och krav 

Hallandstrafiken AB är ett offentligt bolag som i ägardirektiv från Region 

Halland ska garantera allmänhetens rätt till insyn i enlighet med 2 kap. 3 § 

offentlighet- och sekretesslagen. Avtalen reglerar att Hallandstrafiken AB 

som utförare ska inneha samtliga tillstånd och godkännanden från 

myndigheter som behövs för att utföra trafiken i trafikåtagandet. Utföraren 

ansvarar för att samtliga lagar och krav som uppställs myndigheter, 

däribland säkerhets-, miljö-, arbetsmiljö- och arbetsskyddskrav, uppfylls. 

 

Mål 

Avtalen beskriver mål och kvalitetsområden som anses tydliga, relevanta 

och tillräckliga utifrån nämndens krav på skolskjutsverksamheten. I avtalet 

framgår att målet är att barnen och eleverna ska få en positiv upplevelse av 

sin resa. De ska kunna lita på de löften som ges i tidtabeller och annan 

information samt känna sig trygga och väl bemötta. De kvalitetsområden 

som är viktiga för att nå målen är: 

 

 Kundservice – personal 

 Punktlighet och tillförlitlighet 

 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

 Trafiksäkerhet 

 Miljöpåverkan 

 Fordon 

 Kvalitetskontroll och utveckling 

 
Kvalitetsområdena och hur utföraren arbetar mot målen beskrivs mer 

utförligt i avtalen. 

 

Uppföljning, kontroll och utveckling 
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Uppföljning sker genom kvalitetsrapportering. Utföraren ansvarar för att 

kontrollera så att verksamheten sköts enligt avtal och rapportera till 

beställaren. 

 

Beställaren har också rätt att med egna medel genomföra en 

kvalitetsrevision av verksamheten. Utföraren ska lämna begärda uppgifter 

och medverka i revisionen som också ska utgöra ett stöd för 

kvalitetsutveckling. 

 

Utföraren förväntas fortlöpande lämna förslag på åtgärder för att öka 

kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utföraren ska stå till 

förfogande för att diskutera och utforma förbättringar av trafiksäkerhet och 

miljö tillsammans med beställaren. 

 

Om brister påpekas vid beställarens kvalitetsundersökningar eller 

inspektioner ska utföraren inom en månad redovisa vilka åtgärder som har 

vidtagits eller kommer att vidtas för att rätta till bristerna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 57 Dnr FGN 2019/0019 
 
 

Entledigande samt fyllnadsval i förskole- och 
grundskolenämndens arbetsutskott 

Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. entlediga Mattias Svensson (S) från uppdraget som ersättare i 

förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott från 1 juli 2022 

2. utse Robert Hult (S) till ersättare i förskole- och 

grundskolenämndens arbetsutskott från 1 juli 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden ska utse ersättare till förskole- och 
grundskolenämndens arbetsutskott. Den socialdemokratiska gruppen har 
via Peter Svensson Stoltz meddelat att de föreslår Robert Hult (S) som 
ersättare i arbetsutskottet. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 58 Dnr FGN 2022/0040 
 
 

Rektors anmälan och återrapportering av 
kränkande behandling, diskriminering och 
trakasserier 2022-06-13 

Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier för perioden 

2022-05-10 till 2022-06-03. 

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

Diarienummer Förskola Bedömning av händelse Utförd av 
personal eller 
ban 

FGN 2022/0297-1 Barnabro 
förskola 

Kränkande behandling Barn 

FGN 2022/0229-2 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-4 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-5 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-6 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-7 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-8 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-9 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-10 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-11 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-12 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-13 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-14 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

FGN 2022/0229-15 Vidhöge förskola Kränkande behandling Personal 

 
Diarienummer Återrapportering förskola 

FGN 2022/0157-2 Vidhöge förskola 
 
 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av 
händelse 

Händelse 
utförd av 
personal 
eller elev 

FGN 2022/0018-20 Ankarskolan 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0018-21 Ankarskolan 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0024-42 Bläshammar skola 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0024-43 Bläshammar skola F Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0024-44 Bläshammar skola F Kränkande behandling Elev 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämnden 2022-06-13 21 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

FGN 2022/0024-46 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0024-45 Bläshammar skola 2 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0024-47 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0024-48 Bläshammar skola F-1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0024-49 Bläshammar skola F-1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0024-50 Bläshammar skola 2 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0027-7 Bockstensskolan 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0027-9 Bockstensskolan 5 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0027-8 Bockstensskolan 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0020-30 Bosgårdsskolan  8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0020-31 Bosgårdsskolan  8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0020-32 Bosgårdsskolan  8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0020-33 Bosgårdsskolan  1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0020-34 Bosgårdsskolan  4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0022-8 Buaskolan F Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0028-19 Furubergsskolan 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0028-20 Furubergsskolan 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0023-17 Hagaskolan 5 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0023-18 Hagaskolan 5 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0023-20 Hagaskolan 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0023-19 Hagaskolan 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0023-23 Hagaskolan 6 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0023-21 Hagaskolan 8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0023-22 Hagaskolan 5 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0026-9 Håstensskolan 8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0026-10 Håstensskolan 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-86 Lindbergs skola 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-95 Lindbergs skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-90 Lindbergs skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-88 Lindbergs skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-94 Lindbergs skola 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-96 Lindbergs skola 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-92 Lindbergs skola F Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-105 Lindbergs skola 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-101 Lindbergs skola 8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-87 Lindbergs skola Fritidshem Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-107 Lindbergs skola 6 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-103 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-89 Lindbergs skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-100 Lindbergs skola 6 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-98 Lindbergs skola 6 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-104 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-91 Lindbergs skola 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-93 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-102 Lindbergs skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-99 Lindbergs skola 5 Kränkande behandling Elev 
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FGN 2022/0029-106 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0029-97 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-37 Påskbergsskolan 8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-38 Påskbergsskolan 2 Sexuella trakasserier Elev 

FGN 2022/0030-39 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-42 Påskbergsskolan 5 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-44 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-47 Påskbergsskolan 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-46 Påskbergsskolan 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-45 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling, 
Diskriminering utifrån 
etnisk tillhörighet 

Elev 

FGN 2022/0030-49 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-48 Påskbergsskolan 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0030-50 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-43 Rolfstorp skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-42 Rolfstorp skola 3 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-46 Rolfstorp skola 5 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-45 Rolfstorp skola 8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-47 Rolfstorp skola 5 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-50 Rolfstorp skola 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-56 Rolfstorp skola 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-51 Rolfstorp skola 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-52 Rolfstorp skola 8 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-53 Rolfstorp skola 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-57 Rolfstorp skola 9 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0035-59 Rolfstorp skola 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0035-58 Rolfstorp skola 1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0034-62 Rolfstorp skola F Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0173-7 Skällinge skola F-1 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0173-8 Skällinge skola F-1 Anges ej Elev 

FGN 2022/0031-89 Trönninge skola 4 Kränkande behandling Elev 

FGN 2022/0031-90 Trönninge skola F-klass Kränkande behandling Elev 

 
 

Diarienummer Återrapportering grundskola 

FGN 2022/0024-51 Bläshammar skola 

FGN 2022/0024-52 Bläshammar skola 

FGN 2022/0024-53 Bläshammar skola 

FGN 2022/0027-7 Bockstensskolan 

FGN 2022/0027-7 Bockstensskolan 

FGN 2022/0027-7 Bockstensskolan 

FGN 2022/0020-33 Bosgårdsskolan 

FGN 2022/0022-9 Buaskolan 

FGN 2022/0022-10 Buaskolan 

FGN 2022/0022-11 Buaskolan 
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FGN 2022/0022-12 Buaskolan 

FGN 2022/0028-17 Furubergsskolan 

FGN 2022/0028-18 Furubergsskolan 

FGN 2022/0023-16 Hagaskolan  

FGN 2022/0023-19 Hagaskolan  

FGN 2022/0023-20 Hagaskolan  

FGN 2022/0029-120 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-119 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-118 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-117 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-116 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-115 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-114 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-113 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-112 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-111 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-110 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-109 Lindbergs skola 

FGN 2022/0029-108 Lindbergs skola 

FGN 2022/0030-41 Påskbergsskolan  

FGN 2022/0030-43 Påskbergsskolan  

FGN 2022/0034-44 Rolfstorp skola 

FGN 2022/0034-48 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-48 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-50 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-51 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-53 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-54 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-54 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-56 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-57 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-60 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-60 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0034-62 Rolfstorps skola 

FGN 2022/0173-6 Skällinge skola 

FGN 2022/0173-5 Skällinge skola 

FGN 2022/0173-7 Skällinge skola 

FGN 2022/0031-90 Trönninge skola 

 
 
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 59 Dnr FGN 2022/0039 
 
 

Delegeringsbeslut och meddelanden 2022-06-13 

Beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

 

1. godkänna rapportering av delegeringsbeslut/meddelanden för 

perioden 2022-05-10 – 2022-06-03. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Delegeringsbeslut 

Diarienummer Beslut Beslutsfattare 

 Byte av skola - bifallsbeslut  
2022/0044-4 
2022/0044-5 
2022/0044-6 
2022/0044-7 
2022/0044-9 

Beslut Björkedalsskolan Rektor Dan 
Emilsson 

2022/0046-10 Beslut Bläshammar skola Rektor Elin 
Johansson 

2022/0014-26 
2022/0014-27 
2022/0014-29 
2022/0014-30 
2022/0014-31 

Beslut Bosgårdsskolan Rektor Annefrid 
Svenningsson 

2022/0014-28 Rektor Birgitta 
Therén 

2022/0048-2 Beslut Buaskolan Rektor Sofia 
Andersson 

2022/0050-4 Beslut Deromeskolan Rektor Björn S 
Ceder 

2022/0055-15 
2022/0055-16 
2022/0055-18 

Beslut Hagaskolan Rektor Susanne 
Bertelsen 

2022/0058-3 Beslut Kung Karl skola Rektor Björn S 
Ceder 

2022/0015-12 Beslut Lindbergs skola Rektor Carola 
Bengtsson 

2022/0063-34 Beslut Påskbergsskolan Rektor Richard 
Wahlfridsson 

2022/0065-2 Beslut Sibbarps skola Rektor Birgitta 
Therén 

 Byte av skola - avslagsbeslut  
2022/0051-39 Beslut Furubergsskolan Rektor Anna 

Hedström 
2022/0066-27
  

 Beslut Trönninge skola Rektor Elisabeth 
Thelne 

2022/0066-28 Rektor Fredrik 
Donaldson 

 Interkommunal ersättning  
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2022/0073-8 Beslut Förskola i annan kommun, Marks 
kommun 

Chef 
förskoleverksamhet 
Agneta Svenberg 

2022/0073-0 
2022/0073-10
  

Beslut Förskola i annan kommun, Göteborgs 
kommun 

Chef 
förskoleverksamhet 
Agneta Svenberg 

2022/0071-11 
2022/0071-12 
2022/0071-13 
2022/0071-14 

Beslut Fritidshem och grundskola i annan 
kommun, Kungsbacka kommun 

Grundskolechef 
Johan Berntsson 

 Reducering av avgift  
2022/0008-23 
2022/0008-24 
2022/0008-25 
2022/0008-26 
2022/0008-27 
2022/0008-28 
2022/0008-29 
2022/0008-31 
2022/0008-32 

Tillfällig reducering av avgift - Fritidshem Rektor Kerstin 
Ekman Hake 

 Skolplikt  

2022/0316-1 
 

Beslut Rätt att efter skolpliktens upphörande 
slutföra utbildningen under ytterligare två år 

Rektor Susanne 
Bertelsen 

2022/0008-34 Rektor Dan 
Emilsson 

 Utökad tid för barn i förskolan  
2022/0008-30 Beslut utökad tid på förskolan Rektor Marie 

Vastersson 
 Yttranden  
2022/0262-3 Yttrande Underlag inför tillsyn, Bosgårdsskolan 

4-6 
Grundskolechef 
Johan Berntsson 

2021/0423-12 Yttrande Redovisning med anledning av beslut i 
ärende med beteckning 2021/052508 

Rektor Annefrid 
Svenningsson 

2021/0405-10 Yttrande Underlag med anledning av 
kvalitetsgranskning Mariedalsskolan 2 (dnr 
2021:5786) 

Grundskolechef 
Johan Berntsson 

2022/0278-2 Detaljplan för del av Nygård 1:16, 1:2, S:7, S:6, 
2:1, del av Träslövs-Näs S:8, 1:237 och 1:277 

Arbetsutskottet 

 

Ordförandebeslut 

Diarienummer Beslut Beslutsfattare 
Ordförande Hanna 
Netterberg 

2021/0382-61 
2021/0382-62 
2021/0382-63 
2021/0382-64 

Ansökan om utdömande av vite (gällande 
fullgörande av skolplikt) 

 

 

Meddelanden 

Diarienummer Meddelande Avsändare/mottagare 
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 Barn- och elevombudet   

2021/0174-16 Beslut Varbergs kommun har brutit mot 
bestämmelserna om skyldigheten att 
motverka kränkande behandling. Eftersom 
det finns särskilda skäl avstår BEO från att 
ingripa och därmed avslutas ärendet (SI 
2021:1387) 
 

Barn- och 
elevombudet 

 Byte av skola – fristående skolor  

2022/0059-7 
2022/0059-10 

Kunskapsskolan Rektor Niklas 
Dahlström 

2022/0062-7 
2022/0062-8 
2022/0062-9 
2022/0062-10 

Montessoriskolan Lära för Livet Rektor Ulrika Enander 

 Förvaltningens samverkansgrupp (FSG)  

 Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp 
(FSG) 2022-05-30 (publicerat i nämndens 
samverkansrum) 
 

 

 Kammarrätten  
2021/0383-27 Dom i mål nr 2145-22 gällande utdömande 

av vite (Kammarrätten meddelar 
prövningstillstånd. Kammarrätten avslår 
överklagandet). 

Kammarrätten i 
Göteborg 

2021/0383-28 Dom i mål nr 1536-22 gällande fullgörande 
av skolplikt, fråga om prövningstillstånd 
(Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens 
avgörande står därför fast) 

Kammarrätten i 
Göteborg 

2021/0382-66 Protokoll i mål nr 1525-22 och 1526-22 
gällande utdömande av vite; nu fråga om 
prövningstillstånd (Kammarrätten meddelar 
prövningstillstånd) 

Kammarrätten i 
Göteborg 

2021/0382-67 Beslut i mål nr 442-445-22 gällande skolplikt 
enligt skollagen; fråga om prövningstillstånd 
(Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens 
avgörande står därför fast) 

Kammarrätten i 
Göteborg 

2021/0382-68 Protokoll i mål nr 1526-22 och 1528-22 
gällande utdömande av vite; nu fråga om 
prövningstillstånd (Kammarrätten meddelar 
prövningstillstånd) 

Kammarrätten i 
Göteborg 

2021/0382-69 Föreläggande i mål nr 1527-22 gällande 
utdömande av vite 

Kammarrätten i 
Göteborg 

2021/0382-70 Föreläggande i mål nr 1525-22 gällande 
utdömande av vite 
 

Kammarrätten i 
Göteborg 

 Lokal styrelse - protokoll  
2022/0274-2 Protokoll Styrelsemöte för de lokala 

styrelserna för Sibbarps förskola och skola 
2022/02/03 

Lokala styrelser för 
Sibbarps förskola och 
grundskola 

 Omfattande frånvaro  
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2022/0134-64 Information till hemkommunen om att en 
utredning om upprepad eller längre frånvaro 
har inletts hos en annan huvudman, 
Kunskapsskolan 
 

Rektor 
Kunskapsskolan 

 Protokollsutdrag  
2022/0141-13 SVN § 31, Revidering av upphandlings-

samverkan: Gemensamma principer för 
inköp av livsmedel till de offentliga köken i 
Halland 

Servicenämnden 

2022/0141-14 KSPU § 24, Ändrad organisering av 
kommunens krisstöd för medarbetare 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

2022/0141-15 KF § 81, Policy för arbetsmiljö och hälsa Kommunfullmäktige 
2022/0141-16 KF § 83, Nämndsorganisation 2023-2026 för 

Varbergs kommun 
 

Kommunfullmäktige 

 Skolinspektionen  
2022/0241-6 Beslut med anledning av uppgifter avseende 

elevhälsan vid Göthriks skola, SI 2022:3514 
(Skolinspektionen avslutar ärendet) 

Skolinspektionen 

2022/0310-1 Riktad tillsyn Begäran om yttrande med 
anledning av uppgifter om elever i Varbergs 
kommun 

Skolinspektionen 

2022/0262-4 Protokoll efter tillsynsbesök i Bosgårdsskolan 
årskurserna 4-6 i Varbergs kommun den 17 
maj och18 maj 2022 

Skolinspektionen 

 Begäran om yttrande med anledning av 
uppgifter om huvudman för 
Varbergs kommun (extra avgifter utöver 
maxtaxa) 
 

 

 Statsbidrag  
2022/0076-14
  

Statsbidrag Personalförstärkningar inom 
elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2022 
(Skolverket beviljar delvis ansökan. Varbergs 
kommun beviljas 1 240 500 kr) 

Skolverket 

2022/0102-5 Statsbidrag Personalförstärkningar inom 
elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2021 
(Skolverket beslutar att Varbergs kommun 
ska återbetala 431 171 kronor) 

Skolverket 

 

 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 60  
 
 

Ordförande och förvaltningschef informerar 

Beslut  
Förskole- och grundskolenämnden beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Nuläge omvärldsläget samt planering inför uppstart höstterminen 2022 
Grundskolechef informerar att det i nuläget finns ca 25 elever från Ukraina 
placerade på grundskola i Varbergs kommun. Inför hösten är det oklart hur 
många elever som är i behov av förskola och grundskola i Varbergs 
kommun men planering pågår för att säkerställa undervisning för dessa 
elever. 
 
Till hösten kommer det att finnas 4 modersmålslärare med kunskaper i 
ukrainska och ryska. 
 
Öppettider Familjecentral Håsten 
Chef förskoleverksamhet beskriver att öppettiderna följer öppettider för 
allmän förskola och beskriver upplägg och anställningsformer för 
verksamheten. Chef förskoleverksamhet diskuterar vidare behovet av öppen 
förskola under sommarledigheten samt hur förskoleverksamheten i 
kommunen organiseras för att möta flyktingar från Ukraina. 
 
Konflikthantering fritidshem 
Grundskolechef beskriver kortfattat förvaltningens arbete med 
konflikthantering och likabehandlingsarbete. 
 
Rekrytering 
Förvaltningschef informerar att grundskolechef har blivit erbjuden, och 
tackat ja till, arbete som skolchef i annan kommun. Rekrytering av två 
grundskolechefer planeras. 
 
Andel behöriga elever 
Förvaltningschef informerar att andelen behöriga elever till gymnasieskolan 
är hög. Innan genomförd lovskola är 90,1 procent behöriga att komma in på 
ett nationellt program.  På Lindbergs skola är 100 procent behöriga till ett 
nationellt program. 
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