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1. Val av justerare: Carlos Paredes (S)

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Yttrande över motion om hbtq-certifiering av skolhälsovården

(FGN 2019/0123-4) Omedelbar justering

5. Mål och inriktning 2020 - 2023 (FGN 2019/0254-1)

6. Tema Underlag till budget och kvalitetsindikatorer

7. Information

Årshjul ärenden till nämnd

Omdömen och betyg

8. Åtgärdsplan för budget i balans 2019 (FGN 2019/0411-1)

9. Dokumenthanteringsplan (FGN 2019/0024-4)

10.  Delegeringsförteckning (FGN 2019/0022-8)

11. Dataskyddsombud förskole- och grundskolenämnden (FGN

2019/0421-1)

12.  Redovisning enligt program för uppföljning och insyn av

verksamhet som utförs av privata utförare (FGN 2019/0309-1)

13.  Yttrande över motion om sammanslagning av kommunens IT-

resurser (FGN 2019/0269-4)

14.  Yttrande över motion om inrättande av förstelärartjänster i skolor

med lägre måluppfyllelse (FGN 2019/0270-2)

15.  Yttrande över motion om kameraövervakning inom skolområden

(FGN 2019/0288-2)

16.  Yttrande över motion om barnkonventionen (FGN 2019/0315-3)
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17.  Yttrande över motion om fria arbets-/skyddskläder i förskola,

fritidshem och dagbarnvård (FGN 2019/0176-2)

18.  Yttrande över motion om fria arbetsskor/skyddsskor (FGN

2019/0250-3)

19.  Verksamhetsanpassningar grundskola (FGN 2019/0258-1)

20.  Förskolechefs/rektors anmälan och återrapportering om

kränkande behandling /diskriminering/trakasserier

21.  Delegeringsbeslut/meddelanden

22.  Ordförande/förvaltningschef informerar

Granskningsrapport GDPR

Återrapportering internkontroll

23.  Övriga frågor

Hanna Netterberg 

Ordförande 

Line Isaksson Eriksoo 

Sekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

FGN au § 35 Dnr FGN 2019/0123 

Yttrande över motion om hbtq-certifiering av 
skolhälsovården 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. avslå motionen med hänvisning till att det redan idag inom

skolhälsovården pågår ett aktivt arbete för likabehandling inom

ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

2. ge förskole- och grundskolenämnden i uppdrag att fortsätta att

systematiskt utveckla det förebyggande arbetet för unga som

identifierar sig som hbtqi-personer och koppla det till verksamhetens

likabehandlingsplan

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta, under 

förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 

3. ge förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att redovisa

uppdraget till nämnden enligt årshjul.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Flertalet studier visar att hbtqi-personer löper ökad risk att drabbas av 

psykisk ohälsa och är överrepresenterade i statistiken vad gäller utsatthet 

för våld och hot. Förebyggande arbete ska ske inom hela nämndens 

verksamheter utefter identifierade behov, där certifiering kan vara ett sätt. I 

motionen anges enbart att skolhälsovården (skolsköterskor och skolläkare) 

ska certifieras. Hanna Netterberg (M), ordf. yrkar att arbetsutskottet 

föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. avslå motionen med hänvisning till att det redan idag inom

skolhälsovården pågår ett aktivt arbete för likabehandling inom

ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

2. ge förskole- och grundskolenämnden i uppdrag att fortsätta att

systematiskt utveckla det förebyggande arbetet för unga som

identifierar sig som hbtqi-personer och koppla det till

verksamhetens likabehandlingsplan

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta, under 

förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
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3. ge förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att redovisa

uppdraget till nämnden enligt årshjul.

Beslutsordning  
Hanna Netterberg (M), ordf. frågar om arbetsutskottet kan fatta beslut 

enligt ordförandes förslag och finner att så sker. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Förskole-och 
grundskolenämnden på motion från Linnea Sandahl (MP) om att utöka 
hbtq-certifiering inom skolhälsovården. 

Förskolans- och grundskolans utbildning ska förmedla och förankra respekt 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar 
inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö (Skollag (2010:800) kap 1 §§ 4–5).  

Enligt läroplan för förskolan (Lpfö 98) och grundskolan (Lgr 11) ska 
förskolan och grundskolan ansvara för att främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse.  

Barn- och elevhälsan består av skolsköterskor och skolläkare 
(skolhälsovården), psykologer, kuratorer och specialpedagoger samt 
övergripande funktioner. Den är en del av förskolans och grundskolans 
verksamhet och ska enligt skollagen främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande för att stödja barns och elevers utveckling mot 
utbildningens mål. Barn- och elevhälsan har en central roll i arbetet med att 
kontinuerligt arbeta förebyggande och hälsofrämjande med likabehandling 
och värdegrund. Funktionerna inom barn- och elevhälsan stödjer och 
bidrar i det systematiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt att identifiera 
områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. 

Komplettering med anledning av återremiss 

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutade att 
återremittera yttrandet med uppdrag att förtydliga nedanstående delar 
(FGN au § 22). 

Nuvarande kompetens i hbtq-frågor  
De personer som identifierar sig inom hbtq-spektret, både i Varberg såväl 
övriga landet, är en identifierad riskgrupp som är mer utsatta för psykisk 
ohälsa än andra. Detta är en indikator på att hbtq-arbetet inte är tillräckligt. 
Av Lupp-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) från hösten 
2018, som besvarats av elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på 
gymnasiet, framkommer det att gruppen som angett att de identifierar sig 
som hbtq-personer, liksom de som angett att de har någon 
funktionsnedsättning, i större utsträckning än andra lider av psykisk 
ohälsa.  

Hbtq-frågor är ett identifierat utvecklingsområde. Barn- och elevhälsan har 
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påbörjat ett arbete och genomförde nyligen en stor utbildningsinsats om 
hbtq och sexuell hälsa som ett första steg att möta behov av 
kompetensutveckling. Utbildningen riktade sig till all personal inom barn- 
och elevhälsan. 

Antal personer som ingår i barn- och elevhälsan 
Barn- och elevhälsan består för närvarande av 120 stycken personer. Av 
dessa är 25 personer skolsköterskor och skolläkare (skolhälsovården), 7 
psykologer, 16 kuratorer och 72 lärare med specialpedagogisk kompetens. 

Kostnaden för en hbtq-certifiering 
Varbergs kommun har reducerade priser med anledning av att Varberg 
sedan tidigare har hbtq-certifierade verksamheter. För en grupp om 25-30 
personer är priset 100 000 kr (exkl. moms). En certifiering för 120 personer 
inom barn- och elevhälsan skulle innebära 4-5 grupper och ett pris på 
mellan 400 000 – 500 0oo kr (exkl. moms).  

En omcertifiering som kan genomföras efter 3 år har ett pris per 
verksamhet på 20 000 kr (exkl. moms).  

Tidsplan för införande av en certifiering 

Hbtq-certifieringen är en process som leds av en utbildare från RFSL och 
genomförs under ca 5 månader. De anställda i verksamheten genomgår en 
utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en 
verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen 
resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden 
som hbtq-certifikatet gäller. Hbtq-certifieringen följs upp genom ett 
uppföljande möte efter ca 1 år, samt i samband med en omcertifiering efter 
3 år (för de verksamheter som vill behålla hbtq-certifikatet i ytterligare 3 
år). 

Analys av de verksamheter som är hbtq-certifierande i Varbergs kommun 
- har de upplevt hbtq-certifiering som ett bra sätt att arbeta med dessa 
frågor? 
Inom Varbergs kommun som geografiskt område är det Varbergs 
ungdomsmottagning samt 6 stycken kommunala ungdomsgårdar som är 
eller har varit certifierade. Förvaltningen har haft en dialog med 
verksamhetsansvarig för ungdomsgårdarna. 

Förvaltningen ställde frågan om de fått verktyg för att arbeta systematiskt 
med hbtq-frågor. De beskriver att de sedan tidigare haft erfarenheter att 
arbeta med hbtq-frågor, men att de i samband med processen för hbtq-
certifieringen fördjupat arbetet. Exempelvis har de värderingsdiskussioner 
(både med ungdomarna och personalgruppen) samt har fokus på hbtq i 
samband med verksamhetsplanering. 

Förvaltningen ställde frågan hur de följer upp och utvärderar hbtq-arbetet. 
De beskriver att frågan om hbtq finns med som en stående punkt på 
arbetsmiljöträffar, vilket gör att frågan behandlas regelbundet på 
gemensamma möten. Ingen ytterligare strukturerad uppföljning eller 
utvärdering genomförs. 

Förvaltningen ställde frågan om de har någon systematik för att säkra hbtq-
kompetens vid personalomsättning. De beskriver att personalomsättningen 
varit mycket låg. Kompetensnivån kring hbtq säkerställs genom löpande 
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dialog på arbetsplatsen. 

Förvaltningen ställde frågan om de överlag har upplevt att hbtq-
certifieringen varit och är ett bra sätt att arbeta med hbtq-frågor. De 
beskriver att verksamheten ser att det varit ett värdefullt arbete där 
kunskapen i personalgruppen har ökat. Certifieringen ska göras om vart 
tredje år, men de har gjort bedömningen att behovet inte har funnits.   

Beslutsunderlag 
Linnea Sandahl (MP), motion "Utöka HBTQ-certifiering inom 

skolhälsovården", daterad 2018-08-30 

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott, återremiss FGN au § 22 

RFSL, Om Hbtq-certifiering 

Övervägande 

Förvaltningen anser att motionen ska avslås. 

Hbtq-frågor är ett identifierat utvecklingsområde. Barn- och elevhälsan är 
medvetna om den psykiska ohälsan som finns hos de barn och elever i 
förskolan och grundskolan som identifierar sig inom hbtq-spektret. Barn- 
och elevhälsan ser behov av att få fördjupade kunskaper om livsvillkor och 
bemötande som ska stärka ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna 
arbeta mer systematiskt med hbtq-frågor.  

Barn- och elevhälsan har nyligen genomfört en stor utbildningsinsats om 
hbtq och sexuell hälsa och vill fortsätta den kunskapsresa som har 
påbörjats. Motionären föreslår en hbtq-certifiering av skolhälsovården. En 
hbtq-certifiering är ett färdigt koncept från RFSL med bland annat 
utbildning och framtagande av handlingsplan. För att utveckla det 
förebyggande och främjande arbetet med hbtq-frågor så kommer barn- och 
elevhälsan kartlägga behov och fortsätta med kompetenshöjande insatser. I 
detta arbete kommer en hbtq-certifiering av hela eller delar av barn- och 
elevhälsan att beaktas som ett alternativ av flera. De insatser som 
genomförs kommer att utvärderas i det årliga uppföljningsarbetet inom det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
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Yttrande över motion om hbtq-certifiering av 

skolhälsovården

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. avstryka motionen och lämna synpunkter enligt nedanstående yttrande.

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Förskole-och grundskolenämnden 
på motion från Linnea Sandahl (MP) om att utöka hbtq-certifiering inom 
skolhälsovården. 

Förskolans- och grundskolans utbildning ska förmedla och förankra respekt för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna 
som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö (Skollag (2010:800) kap 1 §§ 4–5).

Enligt läroplan för förskolan (Lpfö 98) och grundskolan (Lgr 11) ska förskolan 
och grundskolan ansvara för att främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse.  

Barn- och elevhälsan består av skolsköterskor och skolläkare 
(skolhälsovården), psykologer, kuratorer och specialpedagoger samt 
övergripande funktioner. Den är en del av förskolans och grundskolans 
verksamhet och ska enligt skollagen främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande för att stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens 
mål. Barn- och elevhälsan har en central roll i arbetet med att kontinuerligt 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande med likabehandling och värdegrund. 
Funktionerna inom barn- och elevhälsan stödjer och bidrar i det systematiska 
kvalitetsarbetet med utgångspunkt att identifiera områden som är särskilt 
angelägna att utveckla för att uppfylla målen. 

Komplettering med anledning av återremiss 

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott beslutade att återremittera 
yttrandet med uppdrag att förtydliga nedanstående delar (FGN au § 22). 
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Nuvarande kompetens i hbtq-frågor  
De personer som identifierar sig inom hbtq-spektret, både i Varberg såväl 
övriga landet, är en identifierad riskgrupp som är mer utsatta för psykisk 
ohälsa än andra. Detta är en indikator på att hbtq-arbetet inte är tillräckligt. 
Av Lupp-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) från hösten 2018, 
som besvarats av elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet, 
framkommer det att gruppen som angett att de identifierar sig som hbtq-
personer, liksom de som angett att de har någon funktionsnedsättning, i större 
utsträckning än andra lider av psykisk ohälsa.  

Hbtq-frågor är ett identifierat utvecklingsområde. Barn- och elevhälsan har 
påbörjat ett arbete och genomförde nyligen en stor utbildningsinsats om hbtq 
och sexuell hälsa som ett första steg att möta behov av kompetensutveckling. 
Utbildningen riktade sig till all personal inom barn- och elevhälsan. 

Antal personer som ingår i barn- och elevhälsan 
Barn- och elevhälsan består för närvarande av 120 stycken personer. Av dessa 
är 25 personer skolsköterskor och skolläkare (skolhälsovården), 7 psykologer, 
16 kuratorer och 72 lärare med specialpedagogisk kompetens.  

Kostnaden för en hbtq-certifiering 
Varbergs kommun har reducerade priser med anledning av att Varberg sedan 
tidigare har hbtq-certifierade verksamheter. För en grupp om 25-30 personer 
är priset 100 000 kr (exkl. moms). En certifiering för 120 personer inom barn- 
och elevhälsan skulle innebära 4-5 grupper och ett pris på mellan 400 000 – 
500 0oo kr (exkl. moms).  

En omcertifiering som kan genomföras efter 3 år har ett pris per verksamhet 
på 20 000 kr (exkl. moms).  

Tidsplan för införande av en certifiering 
Hbtq-certifieringen är en process som leds av en utbildare från RFSL och 
genomförs under ca 5 månader. De anställda i verksamheten genomgår en 
utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en 
verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar 
i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtq-
certifikatet gäller. Hbtq-certifieringen följs upp genom ett uppföljande möte 
efter ca 1 år, samt i samband med en omcertifiering efter 3 år (för de 
verksamheter som vill behålla hbtq-certifikatet i ytterligare 3 år). 

Analys av de verksamheter som är hbtq-certifierande i Varbergs kommun - 
har de upplevt hbtq-certifiering som ett bra sätt att arbeta med dessa frågor? 
Inom Varbergs kommun som geografiskt område är det Varbergs 
ungdomsmottagning samt 6 stycken kommunala ungdomsgårdar som är eller 
har varit certifierade. Förvaltningen har haft en dialog med 
verksamhetsansvarig för ungdomsgårdarna. 

Förvaltningen ställde frågan om de fått verktyg för att arbeta systematiskt med 
hbtq-frågor. De beskriver att de sedan tidigare haft erfarenheter att arbeta 
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med hbtq-frågor, men att de i samband med processen för hbtq-certifieringen 
fördjupat arbetet. Exempelvis har de värderingsdiskussioner (både med 
ungdomarna och personalgruppen) samt har fokus på hbtq i samband med 
verksamhetsplanering. 

Förvaltningen ställde frågan hur de följer upp och utvärderar hbtq-arbetet. De 
beskriver att frågan om hbtq finns med som en stående punkt på 
arbetsmiljöträffar, vilket gör att frågan behandlas regelbundet på 
gemensamma möten. Ingen ytterligare strukturerad uppföljning eller 
utvärdering genomförs. 

Förvaltningen ställde frågan om de har någon systematik för att säkra hbtq-
kompetens vid personalomsättning. De beskriver att personalomsättningen 
varit mycket låg. Kompetensnivån kring hbtq säkerställs genom löpande dialog 
på arbetsplatsen. 

Förvaltningen ställde frågan om de överlag har upplevt att hbtq-certifieringen 
varit och är ett bra sätt att arbeta med hbtq-frågor. De beskriver att 
verksamheten ser att det varit ett värdefullt arbete där kunskapen i 
personalgruppen har ökat. Certifieringen ska göras om vart tredje år, men de 
har gjort bedömningen att behovet inte har funnits.   

Beslutsunderlag 
Linnea Sandahl (MP), motion "Utöka HBTQ-certifiering inom 

skolhälsovården", daterad 2018-08-30 

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott, återremiss FGN au § 22 

RFSL, Om Hbtq-certifiering 

Övervägande 
Förvaltningen anser att motionen ska avslås. 

Hbtq-frågor är ett identifierat utvecklingsområde. Barn- och elevhälsan är 
medvetna om den psykiska ohälsan som finns hos de barn och elever i 
förskolan och grundskolan som identifierar sig inom hbtq-spektret. Barn- och 
elevhälsan ser behov av att få fördjupade kunskaper om livsvillkor och 
bemötande som ska stärka ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna 
arbeta mer systematiskt med hbtq-frågor.  

Barn- och elevhälsan har nyligen genomfört en stor utbildningsinsats om hbtq 
och sexuell hälsa och vill fortsätta den kunskapsresa som har påbörjats. 
Motionären föreslår en hbtq-certifiering av skolhälsovården. En hbtq-
certifiering är ett färdigt koncept från RFSL med bland annat utbildning och 
framtagande av handlingsplan. För att utveckla det förebyggande och 
främjande arbetet med hbtq-frågor så kommer barn- och elevhälsan kartlägga 
behov och fortsätta med kompetenshöjande insatser. I detta arbete kommer en 
hbtq-certifiering av hela eller delar av barn- och elevhälsan att beaktas som ett 
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alternativ av flera. De insatser som genomförs kommer att utvärderas i det 
årliga uppföljningsarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet.   

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Susanna Hansson Maria Wirén 

Förvaltningschef  Utvecklingschef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Chef för barn- och elevhälsa 

Utvecklingschef 

Ansvarig handläggare 
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FGN au § 36 Dnr FGN 2019/0254 

Mål och inriktning 2020 - 2023 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. anta Mål- och inriktning 2020-2023 – Likvärdighet för ett hållbart
lärande, med tillägg av ordet kollegialt i meningen ”Hela
organisationen genomsyras av tillit och lärande kollegialt […]” under
rubriken Likvärdighet för ett hållbart lärande, borttagandet av
”användandet av digital teknik” i sista meningen under Nämndsmål
Tillit för förbättring samt redaktionella ändringar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hanna Netterberg (M), ordf. yrkar att arbetsutskottet föreslår förskole- och 
grundskolenämnden besluta  

1. anta Mål- och inriktning 2020-2023 – Likvärdighet för ett hållbart
lärande, med tillägg av ordet kollegialt i meningen ”Hela
organisationen genomsyras av tillit och lärande kollegialt […]” under
rubriken Likvärdighet för ett hållbart lärande, borttagandet av
”användandet av digital teknik” i sista meningen under Nämndsmål
Tillit för förbättring samt redaktionella ändringar.

Beslutsordning 

Ordförande frågor om arbetsutskottet kan fatta beslut enligt ordförandes 
förslag och finner att så sker. 

Beskrivning av ärendet 

Förskole- och grundskolenämnden ska enligt kommunens styrmodell anta 
Mål och inriktning 2020 – 2023 senast augusti 2019.  

Beslutsunderlag 

Mål och inriktning 2020-2023 – Likvärdighet för ett hållbart lärande 

Övervägande 

Nämnden har under våren arbetat med att ta fram nämndsmål vid fyra 
tillfällen. Mål och inriktning 2020 – 2023 innehåller förslag utifrån detta 
arbete. Förändringar gentemot underlaget till den 20 maj är att: 

 I Förhållningssätt och mål Skola för alla har text om kollegialt

lärande tagits bort enligt nämndens önskemål 20e maj.

 Mål Meningsskapande lärande / Motivationsfrämjande lärande

har korrigerats till Motivation för lärande i syfte att skapa en

enhetlighet i målformuleringar. Text om digitalisering har tagits

bort i enlighet med nämndens önskemål 20e maj.
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 Mål Tillitsfull förbättringsorganisation har korrigerats till Tillit för 

förbättring i syfte att skapa en enhetlighet i målformuleringar. I 

övrigt har ordet förbättring valts istället för utveckling, i enlighet 

med nämndens önskemål 20e maj. 

I kommunstyrelseförvaltningens mall för Mål och inriktning 2020-2023 
ska det också ingå en text om grunduppdraget samt en gemensam text om 
kommunfullmäktiges mål. Den sistnämnda är inte färdig från 
kommunstyrelseförvaltningen och ingår därför inte i underlag till 
arbetsutskottet. Text om grunduppdraget ska inte ses som politiskt 
innehåll, men då nämnden kommer att anta hela dokumentet kommer 
nämnden rent formellt anta också detta innehåll.  
Kompletterande beslut av resultatindikatorer kommer att ske av nämnden 
under hösten. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Hassel,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Mål och inriktning 2020 - 2023

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. anta Mål och inriktning 2020-2023 – Likvärdighet för ett hållbart

lärande

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden ska enligt kommunens styrmodell anta Mål 
och inriktning 2020 – 2023 senast augusti 2019.  

Beslutsunderlag 
Mål och inriktning 2020-2023 – Likvärdighet för ett hållbart lärande 

Övervägande 
Nämnden har under våren arbetat med att ta fram nämndsmål vid fyra 
tillfällen. Mål och inriktning 2020 – 2023 innehåller förslag utifrån detta 
arbete. Förändringar gentemot underlaget till den 20 maj är att: 

 I Förhållningssätt och mål Skola för alla har text om kollegialt lärande

tagits bort enligt nämndens önskemål 20e maj.

 Mål Meningsskapande lärande / Motivationsfrämjande lärande har

korrigerats till Motivation för lärande i syfte att skapa en enhetlighet i

målformuleringar. Text om digitalisering har tagits bort i enlighet med

nämndens önskemål 20e maj.

 Mål Tillitsfull förbättringsorganisation har korrigerats till Tillit för

förbättring i syfte att skapa en enhetlighet i målformuleringar. I övrigt

har ordet förbättring valts istället för utveckling, i enlighet med

nämndens önskemål 20e maj.

I kommunstyrelseförvaltningens mall för Mål och inriktning 2020-2023 ska 
det också ingå en text om grunduppdraget samt en gemensam text om 
kommunfullmäktiges mål. Den sistnämnda är inte färdig från 
kommunstyrelseförvaltningen och ingår därför inte i underlag till 
arbetsutskottet. Text om grunduppdraget ska inte ses som politiskt innehåll, 
men då nämnden kommer att anta hela dokumentet kommer nämnden rent 
formellt anta också detta innehåll.  
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Kompletterande beslut av resultatindikatorer kommer att ske av nämnden 
under hösten. 

Ekonomi och verksamhet 
Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av Mål och inriktning 
2020 – 2023 realiseras genom budgetarbete, verksamhetsplan och andra 
styrande dokument. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Susanna Hanson Maria Wirén 

Förvaltningschef Utvecklingschef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 



Likvärdighet för ett 
hållbart lärande

Antaget av förskole- och grundskolenämnden 
2019-06-24

Mål och inriktning 2020-2023



 

Inledning 

Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål 

På väg mot västkustens kreativa mittpunkt! 

All styrning i Varbergs kommun tar sin utgångspunkt i den gemensamma vision som 

beslutades av kommunfullmäktige i november 2011: Varberg – västkustens kreativa 

mittpunkt. Visionen fungerar som en ledstjärna för alla verksamheter och ska vara vägledande 

i allt från målformuleringar till genomförande. 

I verksamhetsidén utrycks den grundläggande och gemensamma utgångspunkten för hela 

kommunkoncernen: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina 

drömmar. Att ha kommuninvånarna eller de grupper som kommunen finns till för i fokus ska 

vara den centrala utgångspunkten för alla verksamheter. 

För att leda utvecklingen i riktning mot visionen beslutar kommunfullmäktige vid varje ny 

mandatperiod om strategiska målområden och prioriterade mål som hela kommunkoncernen 

ska arbeta utifrån. Dessa utgör ram och utgångspunkt för nämndernas och bolagens arbete 

med mål och inriktning. Hur det målstyrda arbetet ska gå till beskrivs i kommunens 

styrmodell. 

Utifrån de gemensamma strategiska målområdena och prioriterade målen samt 

grunduppdraget beslutar varje nämnd och bolag om egna mål som ska bidra till utveckling och 

måluppfyllelse, vilka presenteras i detta mål och inriktningsdokument. 

 

Ett hållbart Varberg 

Den 24 april beslutade kommunfullmäktige om de strategiska målområden och prioriterade 

mål som ska styra kommunkoncernen under perioden 2020-2023. Den politiska 

viljeinriktningen är att alla nämnder och bolag ska arbeta för ett hållbart Varberg – socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt. Fyra områden är särskilt viktiga för kommunkoncernens 

utveckling: 

 



 

2 

De strategiska målområdena anger vad som ska uppnås och konkretiseras genom nio 

prioriterade mål för kommunkoncernen. En utförligare beskrivning av de strategiska 

målområdena och prioriterade målen finns i kommunfullmäktiges mål och inriktning 2020-

2023. 

En viktig del i det målstyrda arbetet är att fokusera på de resultat som ska uppnås. Resultatet 

utgör grunden och är ett viktigt underlag för att kunna analysera måluppfyllelsen. För att göra 

detta enklare kopplas en eller flera resultatindikatorer till varje mål. 
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Förskole- och grundskolenämndens mål och inriktning 

Likvärdighet för ett hållbart lärande 

Hela organisationen genomsyras av tillit och lärande för en hög och likvärdig kvalitet. Barn 

och ungas bästa och ett normkritiskt förhållningssätt inkluderas i beslut på alla nivåer. 

Organisationen har ett proaktivt förhållningssätt för att möta framtiden och utvecklas genom 

en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter inom nämndens ansvarsområden och på 

alla nivåer. Förhållningssättet präglar också nämndens mål. 

 

Grunduppdraget 

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

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.” (Skollag 2010:800) 

I Varbergs kommunala förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola möts barn, elever 

och personal utifrån samhällets mångfald och förändringar för att utvecklas och växa 

tillsammans. Det är i mötet mellan barn, elever och personal som motivationen skapas som 

utgör grunden för att barn och elever ska kunna utveckla sina kunskaper, förmågor och 

kvaliteter. Därför skapas alltid bästa möjliga möte för lärande. 

Verksamheternas ansvar är att utbilda barn och elever och stärka deras självförtroende så att 

de lämnar sin skolgång med de rätta förutsättningarna för att uppnå sina drömmar. Det är 

först när alla lyckas som Varberg är en framgångsrik skolkommun. 
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Nämndsmål: Skola för alla 

Vad nämnden vill uppnå 

Barn och elever som är sedda, trygga och delaktiga 

utvecklas på bästa sätt personlighets- och 

kunskapsmässigt. Välbefinnandet och hälsan är 

grunden till lärandet. Alla barn och elever känner sig 

inkluderade och verksamheterna har kompetens och 

förutsättningar att möta barn och elever utifrån behov. 

Det finns en likvärdighet i kvalitet i pedagogiska, 

sociala och fysiska lärmiljöer i hela kommunen så att 

barn och elever lyckas med sin utbildning vart i 

kommunen de än går. Samverkan och övergångar 

stödjer barnens och elevernas resa genom utbildningen 

för ett hållbart lärande. 

 

 

Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktiges mål: 

Målområde Ett samhälle för alla 

Prioriterat mål Varberg ska vara en inkluderande kommun som 

präglas av tillit och social sammanhållning 

 

  



 

5 

Nämndsmål: Motivation för lärande 

Vad nämnden vill uppnå 

Barn och elevers drivkraft, nyfikenhet och kritiska 

förhållningssätt utvecklas i ett motivationsfrämjande 

lärande. Genom uppmuntran och rätt förväntningar 

från hem och skola kan barn och unga utveckla den 

nödvändiga drivkraft och självkänsla som behövs för 

att klara kommande utmaningar i liv och arbetsliv. 

Kompetenta och medvetna barn och unga ger 

handlingskraftiga invånare på en framtida föränderlig 

arbetsmarknad. I samverkan med det omgivande 

samhället utvecklas valkompetens för att göra 

medvetna val i det livslånga lärandet. 

 

 

Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktiges mål: 

Målområde Livskraftigt näringsliv 

Prioriterat mål Kommunen ska vara en möjliggörare som ger 

företag förutsättningar för etablering, expansion 

och utveckling 

Målområde Ett samhälle för alla 

Prioriterat mål Varberg ska vara en inkluderande kommun som 

präglas av tillit och social sammanhållning 

 

  



 

6 

Nämndsmål: Tillit för förbättring 

Vad nämnden vill uppnå 

Ledarskap genom nytänkande och kloka beslut skapar 

en tillitsfull förbättringskultur som stödjer 

verksamheternas utveckling och möter nya 

förutsättningar. Ett närvarande och stödjande 

ledarskap är grunden för en förbättringsorienterad 

organisation, och en attraktiv arbetsgivare för dagens 

och framtida medarbetare för att möta behoven av 

arbetskraft i ett växande Varberg. En öppen och 

transparent dialog mellan verksamheten och barn, 

elever, vårdnadshavare och invånare skapar kunskap 

och förståelse för verksamheten och framtida vägval. 

Hela verksamheten visar nytänkande i användandet av 

digital teknik i det interna såväl som externa arbetet. 

 

 

Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktiges mål: 

Målområde Organisation som utmärks av utveckling och 

förnyelse 

Prioriterat mål Kommunen ska visa nytänkande och använda ny 

teknik och digitalisering för att utveckla 

verksamheter och arbetsmetoder. 

Prioriterat mål Kompetensförsörjningen ska tryggas genom 

fokus på gott ledarskap och ett hållbart arbetsliv 

 



Tema Underlag till budget och kvalitetsindikatorer



Information
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Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Charlotta Sandahl Edemyr,    
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Åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

 

1. godkänna åtgärdsplan för budget i balans 

2. nyttja 3 mnsek av förskole- och grundskolenämndens resultatfond för 

sent uppkomna lokalkostnader samt evakuerings- och 

avetableringskostnader. 

3. nyttja 2 mnsek av ofördelade medel till att täcka upp del av 

kostnaderna för uteblivet statsbidrag avseende läxhjälp 

4. genomföra anpassningen av kostnader för uteblivna driftsbidrag, 

skolskjuts samt högre kostnader för ökat barn och elevantal jämfört 

med budget enligt nedan övervägande. 

 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskoleförvaltningen visar per 30 april ett prognosticerat 

underskott per 2019-12-31 om 11 000 tsek och är hänförbart till 

evakueringskostnader för Mariedalsskolan, avetablering av paviljonger vid 

Österängens förskola, flyttkostnader vid Söderlyckans förskola samt 

hyreskostnader för Ankarvallen som tillkom efter beslut om budget.  

Övriga oförutsedda avvikelser mot budget är uteblivna statsbidrag för läxhjälp, 

ökade kostnader för skolskjuts samt ökat barn- och elevantal i förhållande till 

befolkningsprognosen. 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att kostnader hänförbara till 

evakuering och avetablering Mariedalsskolan, Österängen/ Söderlyckans 

förskola samt tillkommande lokalkostnader för Ankarvallen är oförutsedda. 

Förvaltningen föreslår att dessa hanteras via förskole- och 

grundskolenämndens resultatfond. De uteblivna statsbidragen för läxhjälp är 

också en oförutsedd avvikelse. Förvaltningen föreslår att nyttja nämndens 

ofördelade medel till att bibehålla kvalitet i läxhjälpsverksamheten. Åtgärder 

för att i övrigt nå budget i balans är anpassning av kostnader genom att ta fram 

handlingsplaner med de rektorer och förskolechefer som visar en negativ 

prognos gentemot budget, införa restriktivitet avseende inköp av material 
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under hösten samt eventuellt vikariestopp och/eller justering av barn- och 

elevpeng. 

 

Verksamhetschefer för kontinuerlig dialog med verksamheten och respektive 

chef om åtgärder för att nå budget i balans. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen återrapporterar i samband med 

delårsrapporten till förskole- och grundskolenämnden om utfall utifrån 

vidtagna åtgärder. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Förskole- och grundskolenämnden har i uppdrag att nå en budget i balans. 

Ordinarie verksamhet kommer påverkas av de anpassningar förvaltningen 

behöver genomföra under pågående verksamhetsår. Genom användning av 

resultatfond och ofördelade medel kommer påverkan på ordinarie verksamhet 

att minimeras. 

 

Nedan följer en sammanställning av resultatfonden 2019. 

Resultatfond 2019    Summa 

(tkr) 

Ingående balans 2019-01-01    16 622 

 

Beslut per 2019-06-24 

Beslut i samband med driftbudget 2019 avseende   -3 000 

användning av resultatfond. Kostnader för avveckling av  

uppsagda lokaler och flyttkostnader samt lokaler för  

evakuering samt tillkommande hyreskostnader under  

2019. Mariedalsskolan, Österängen/Söderlyckans förskola  

samt Ankarvallen.  

 

Utgående balans 2019-12-31, 

utifrån beslut per 2019-06-24   13 622             
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Budgetförändringar 2019 

Tkr Ingående 
budget   
2019-01-01 

Tillkommande 
budget: 
kapitalkostnad
er 

Tillkomman
de budget: 
Ökade 
hyreskostna
der pga 
investeringar 
i fastighet 

Justering av 
budget: 
Modersmåls
stöd i 
förskolan 

Justering 
av budget: 
Lönekomp
ensation 

Justering 
ofördelade 
medel 
läxhjälp 

Utgående 
budget 
2019-12-31 
 

Nämndverksamhet 4 810     -2 000 2 810 
Förskola och 
pedagogisk omsorg 

423 190 440 46 -1 100 6 903  429 479 

Grundskola och 
fritidshem 

775 115 1 243 957  12 437 2 000 791 752 

Grundsärskola 36 200  7  637  36 844 
Enhet 
flerspråkighet 

14 520   1 100 399  16 019 

Central 
administration 

39 906    478  40 384 

Totalt 1 293 741 1 683 1 010 0 20 854 0 1 317 288 
 

 

Samråd 
Samråd sker i förvaltningens samverkansgrupp 
 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef Tf Avdelningschef ekonomi och 

lokaler 

 

Protokollsutdrag 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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FGN au § 38 Dnr FGN 2019/0024 

 
 

Dokumenthanteringsplan 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna revideringar i dokumenthanteringsplanen i enlighet med 

beslutsunderlag 

2. godkänna en retroaktiv gallring av äldre handlingar 

3. delegera till arkivansvarig på kansliet att besluta om revideringar i 

planen där det anses nödvändigt. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver 

myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Syftet med 

dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av 

dokumenthanteringen samt leva upp till de lagkrav som ligger inom 

myndighetens ansvar i frågor rörande redovisning av allmänna handlingar 

och arkiv. En dokumenthanteringsplan ska innehålla information om 

myndighetens alla handlingar. Till exempel beskrivs hur och var handlingar 

förvaras, om de registreras och om de ska bevaras eller gallras. 

 

Denna revidering av dokumenthanteringsplanen omfattar framförallt 

områdena diarieförda handlingar, personalavsnittet samt registrering av 

handlingar i verksamhetssystemet Unikum.  

 

För diarieförda handlingar föreslås gallringsfristen ändras för att 

möjliggöra ett digitalt bevarande. Handlingar som inkommer eller 

upprättas på papper skannas in och bevaras digitalt vilket innebär att 

pappershandlingar, förutsatt att ingen väsentlig information går förlorad, 

kan gallras. 

 

För personalavsnittet har nödvändiga revideringar gjorts för att efterleva de 

nya rutinerna för LAS (lagen om anställningsskydd). 

 

Genom att registrera handlingar i verksamhetssystemet Unikum 

tillgängliggör vi informationen för verksamheten samt undviker det 

extraarbete det innebär att föra över informationen till diariet Public 360. 

Utöver ovan har mindre justeringar gjorts genom tillägg av nya 

handlingstyper och revideringar i gallringsfrister utifrån 

rekommendationer från kommunstyrelsens förvaltning samt 

Samrådsgruppens skrifter Bevara eller gallra. 
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Nämnden har i sitt förra beslut angående dokumenthanteringsplan den 21 

januari 2019 beslutat om punkt 2 och 3 och denna hantering föreslås gälla 

även i fortsättningen.  

 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden 

 

Övervägande 
Dokumenthanteringsplaner behöver revideras regelbundet för att innehålla 

korrekt information och för att kunna vara ett stöd för verksamheten. 

Denna revidering av dokumenthanteringsplanen omfattar framförallt 

områdena diarieförda handlingar, personalavsnittet samt registrering av 

handlingar i verksamhetssystemet Unikum. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Line Isaksson Eriksoo    
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Dokumenthanteringsplan 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna revideringar i dokumenthanteringsplanen i enlighet med 

beslutsunderlag 

2. godkänna en retroaktiv gallring av äldre handlingar 

3. delegera till arkivansvarig på kansliet att besluta om revideringar i 

planen där det anses nödvändigt. 

 

Beskrivning av ärendet 
Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver 

myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Syftet med 

dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av 

dokumenthanteringen samt leva upp till de lagkrav som ligger inom 

myndighetens ansvar i frågor rörande redovisning av allmänna handlingar och 

arkiv. En dokumenthanteringsplan ska innehålla information om 

myndighetens alla handlingar. Till exempel beskrivs hur och var handlingar 

förvaras, om de registreras och om de ska bevaras eller gallras. 

 

Denna revidering av dokumenthanteringsplanen omfattar framförallt 

områdena diarieförda handlingar, personalavsnittet samt registrering av 

handlingar i verksamhetssystemet Unikum.  

 

För diarieförda handlingar föreslås gallringsfristen ändras för att möjliggöra 

ett digitalt bevarande. Handlingar som inkommer eller upprättas på papper 

skannas in och bevaras digitalt vilket innebär att pappershandlingar, förutsatt 

att ingen väsentlig information går förlorad, kan gallras. 

 

För personalavsnittet har nödvändiga revideringar gjorts för att efterleva de 

nya rutinerna för LAS (lagen om anställningsskydd). 

 

Genom att registrera handlingar i verksamhetssystemet Unikum tillgängliggör 

vi informationen för verksamheten samt undviker det extraarbete det innebär 

att föra över informationen till diariet Public 360. 
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Utöver ovan har mindre justeringar gjorts genom tillägg av nya handlingstyper 

och revideringar i gallringsfrister utifrån rekommendationer från 

kommunstyrelsens förvaltning samt Samrådsgruppens skrifter Bevara eller 

gallra. 

 

Nämnden har i sitt förra beslut angående dokumenthanteringsplan den 21 

januari 2019 beslutat om punkt 2 och 3 och denna hantering föreslås gälla 

även i fortsättningen.  

 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden 

 

Övervägande 
Dokumenthanteringsplaner behöver revideras regelbundet för att innehålla 

korrekt information och för att kunna vara ett stöd för verksamheten. Denna 

revidering av dokumenthanteringsplanen omfattar framförallt områdena 

diarieförda handlingar, personalavsnittet samt registrering av handlingar i 

verksamhetssystemet Unikum. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Lars Karlsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

 

Protokollsutdrag 
Förvaltningens ledningsgrupp 

Samtliga medarbetare på förskole- och grundskoleförvaltningen 

Varberg direkt 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

Dokumenthanteringsplan för förskole- och grundskolenämnden 

 
 
 

Antagen av förskole- och grundskolenämnden 2019-06-24 § X, Dnr FGN 2019/0024 
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Inledning 
En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som finns i förvaltningen och som beskriver hur de ska hanteras. I 

dokumenthanteringsplanen får du anvisningar om förvaring, sortering, vilket format handlingar har, om de ska bevaras eller gallras och när de 

ska levereras till kommunarkivet. Tanken är att dokumenthanteringsplanen ska vara ett verktyg för de som hanterar information i verksamheten 

och för allmänheten som vill ta del av myndighetens allmänna handlingar. En dokumenthanteringsplan behöver kontinuerligt revideras. 

 
Information om förskole- och grundskolenämndens verksamhet och historik finns i vår arkivbeskrivning. Ytterligare anvisningar om 

dokumenthantering, gallring och arkivering finns i Varbergs kommuns arkivhandbok. Vid frågor eller synpunkter och för fler upplysningar om 

myndighetens allmänna handlingar, sökmöjligheter och diariet kontaktar du registrator eller nämndsekreterare på förskole- och 

grundskoleförvaltningens kansli via 0340–88 000 eller via e-post fgn@varberg.se. 
 

Ordförklaringar 
Allmän handling:  Handling som förvaras, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. Allmänna handlingar kan vara offentliga om de inte 

innehåller några sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
Bevara: Innebär att handlingen inte får gallras utan ska bevaras för all framtid. Handlingar som ska bevaras ska levereras till kommunarkivet 

efter den tid som anges i kolumnen Till arkiv (om uppgift saknas sker leverans efter överenskommelse med kommunarkivet). 

 
Gallra: Innebär att man förstör handlingen. Gallringen bör ske under kontroll genom att handlingarna bränns/destrueras med hjälp av 

dokumentförstörare. Digital information ska förstöras så att den inte går att återskapa. Gallring efter till exempel två år innebär att handlingen kan 

gallras tidigast två kalenderår utöver det år handlingen inkom eller upprättades. Gallras vid inaktualitet innebär att ansvarig själv gör 

bedömningen när handlingen ska förstöras. Gallringen kan ske när informationen inte längre behövs för verksamheten eller för allmänhetens 

insyn och den inte heller bedöms vara av intresse för framtida forskning. Vid osäkerhet kontaktas alltid arkivredogörare eller kommunarkivarie. 

 
Medium: Medel och metoder för överföring och lagring av information. I kolumnen Medium anges om handlingen är digital eller i pappersform. 

Om handlingen är digital i ett verksamhetssystem anges systemets namn i kolumnen Förvaringsplats. Handlingar som ska bevaras ska 

framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Se Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP) 

förteckning över certifierad skrivmateriel samt Riksarkivets föreskrifter, råd och rekommendationer beträffande digitala medier. 

Åldringsbeständigt papper ska ses som ett minimikrav. 

 
Diarieföring: Diarieföring är en form av registrering av allmänna handlingar. I kolumnen Sortering/Registrering anges om en handlingstyp ska 

diarieföras. Förskole- och grundskoleförvaltningen använder dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 för diarieföring. 
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VARBERGS KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdag: 2019-07-01   

  Myndighet/arkivbildare: Förskole- och grundskolenämnden 

  Förvaltning: Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Antagandedatum: 2019-01-21 FGN §4 

1. Förvaltningsgemensamma hanteringsanvisningar 

När en handling ska registreras i diariet skickas originalet (om inget annat uppges) till förskole- och grundskoleförvaltningens registrator via internpost.  

Digitala handlingar skickas via mejl till fgn@varberg.se. 

1.1 Styrdokument och riktlinjer 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Delegeringsförteckning Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
Handlingsplan Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  Revideras efter fem år 
Lathundar/mallar    Vid inaktualitet   
Riktlinjer Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  Revideras efter fem år 
Strategier Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  Revideras efter fem år 

 

1.2 Kvalitet och utveckling 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Kvalitetsredovisning* 

(sammanställning) 
Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  *Rektors årliga kvalitetsarbete inom 

kommunala och fristående verksamheter enl. 

SFS 2010:800. 

Kvalitetsöverblick Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
Skolinspektionen 

-beslut från 

-svar från rektorer 

-sammanställning (övergripande) 

Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
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Statsbidrag 

-ansökningar och beslut om 

 

-rekvisitioner 

 
-redovisning 

 

Kronologisk/ 

bidrag 

Kronologisk/ 

bidrag 

Diarieföring 

 

Tjänsterum 

Tjänsterum 

Public 360 

 

Digitalt 

Digitalt 

Digitalt 

 

10 år 

10 år  

Bevaras 

  

       

1.3 Kommunikation, information och hantering av synpunkter och klagomål 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Enkät 

-frågeformulär, sammanställning, 

resultat av 
-underlag 

Diarieföring Public 360 Digitalt 
 

 
 

Digitalt 

Bevaras 
 

 
 

Vid inaktualitet 

  

Fotografier Objekt iCat server 

(bilddatabas) 
Digitalt Vid inaktualitet  Bilder som ingår i ärende eller på annat sätt 

anses av vikt för verksamheten ska bevaras. 
Informationsmaterial 

-egenproducerat 

-inte egenproducerat 

 Tjänsterum Digitalt/Papper 

Digitalt/Papper 
Bevaras* 

Vid inaktualitet 
 *Arkivexemplar till kommunarkivet vid 

nyproduktion. Digital information gallras vid 

inaktualitet. 
Klagomål och svar på klagomål Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  Klagande har besvärsrätt enligt skollagen vilket 

innebär att även svar ska registreras. 
Korrespondens (av betydelse* och i 

ärende) 
Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  *Samlingsärende. 
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Korrespondens/handlingar av ringa 

eller tillfällig betydelse 

Kronologisk Registrator 

 

Digitalt/ 

Papper 
 

Vid inaktualitet  Med hänsyn till insynsintresset och god 

offentlighetsstruktur ska gallring ske tidigast 

efter en vecka. 

 
-Handlingar som överförts till annan form utan 

informationsförlust, kopior på handlingar som i 

original förvaras på annat håll och arbetskopior 

-Inkommande rutinbetonade frågor och utgående 

svar på dessa  

- Meddelanden av tillfällig betydelse 

t.ex. missiv och mötesplanering. 

-Kursinbjudningar och kursprogram 

-Allmän information och handlingar som 

inkommit/upprättats för kännedom som inte 

föranleder någon åtgärd från myndighetens sida 

om den i övrigt är av ringa betydelse 

-Allmän information som inte berör kommunens 

verksamhet 

-Julhälsningar samt tackbrev och dylikt 

-Skrivelser med obegripligt eller meningslöst 

innehåll som kommer in från enskilda 

-Kakor (cookies), webbhistorik- och globalfiler 

 
Handlingar som kan gallras omedelbart: 

-Felsända handlingar som vidarebefordras till 

rätt mottagare  

- Reklam och reklamliknande information 

-Skräppost (spam) 
-E-post som kan tänkas innehålla virus eller 

skadlig programvara 

Nyheter på intranät och Varberg.se  Server Digitalt 1 år*  *Nyheter som aviseras och läggs upp i 

kommunens intranät eller 
webbplats, med fillistor, gallras 

automatiskt efter 15 månader. 
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      Information som på grund av sitt innehåll ska 

bevaras längre än ett år överförs till annan 

databärare. 

Nyhetsbrev (tidigare chefsbrev) Kronologisk Intranät Digitalt Bevaras  Innehåller ledningsgruppens protokoll. 

Kommunikation på sociala medier  Extern webb/server Digitalt Gallras vid 

inaktualitet 
 Informationen klassas vanligtvis som ringa eller 

av tillfällig betydelse. Tillhör informationen ett 

ärende och/eller är av betydelse ska den 

registreras. 

Presentationsmaterial Kronologisk Tjänsterum/Server Digitalt Se anm.  Ex. PowerPoint-presentationer. Bevaras om det 

kan ses som sammanställning av information 

som rör verksamhet och är unik i sitt slag. 

Material som sammanställts i en rapport eller 

dylikt kan gallras under förutsättning att 

rapporten bevaras. 

Meddelanden, SMS/MMS/ 

röstbrevlåda 
  Digitalt Vid inaktualitet*  *Om de är av tillfällig eller ringa betydelse. 

Information som ska sparas längre än 1 år ska 

överföras till annan databärare. 
Sociala medier Se anm. Extern webb/server Digitalt Vid inaktualitet  Informationen klassas vanligtvis som ringa eller 

av tillfällig betydelse. När informationen 

föranleder åtgärd från kommunens sida ska den 

överföras till annan databärare och diarieföras. 

Synpunkter/förslag från allmänhet Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
Utlämnande av allmän handling 

-begäran om (sekretessförekomst) 

-avslag på begäran** 

 
Diarieföring* 

Diarieföring 

 
Public 360 

Public 360 

 
Digitalt 

Digitalt/Papper 

 
Bevaras 

 Bevaras 

 *Vid utlämnande av allmän handling med 

förbehåll eller avslag. 

**Avslag kan ske om det rör sekretess, 

handlingar som ej finns 
eller handlingar som ej är allmänna. 



 

8 

 

 

1.4 Kallelser och protokoll/minnesanteckningar 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

APT 

-dagordning 
-minnesanteckningar 

 
Kronologisk 

Kronologisk 

 
Outlook 

Intranät 

 
Digitalt 

Digitalt 

 
Vid 

inaktualitet  

  

Förskole- och grundskolenämnden 
-kallelse 

-protokoll med bilagor 

 
Kronologisk 

Kronologisk 

 
F: 

Närarkiv 

 
Digitalt  

Papper 

 
1 år* 

Bevaras 

 

 
 

 

 

*Under förutsättning att informationen finns och 
bevaras i protokoll. 
 

 Förskole- och grundskolenämndens 
arbetsutskott 
-kallelse 

-protokoll 

 

 

Kronologisk 

Kronologisk 

 

 

F: 

Närarkiv 

 

 

Digitalt 

Papper 

 

 

1 år* 

Bevaras 

  
*Under förutsättning att informationen finns och 
bevaras i protokoll. 

 

Förvaltningssamverkan (FSG) 

-Kallelse 

-Protokoll 

 
Kronologisk 

Kronologisk 

 
Intranät 

Nämndsekreterare 

 
Digitalt 

Papper 

 
Vid inaktualitet* 

Bevaras 

 *Under förutsättning att informationen finns och 

bevaras i protokoll. 

Ledningsgrupp 

-kallelse 
-protokoll 

  
Outlook 

Nyhetsbrev 

 
Digitalt 

Digitalt/Papper 

 
Vid inaktualitet 

Bevaras* 

 *Se Nyhetsbrev. 

Lokal samverkan 
-kallelse 

-protokoll 

 
Kronologisk 

 
Intranät  

Pärm 

 
Digitalt/ 

Papper 

 
Vid inaktualitet 

Bevaras 

  

Lokal styrelse 

-protokoll 
Kronologisk Nämndsekreterare Papper Bevaras  Original skickas till kansliet. Skola/förskola ska 

ha kopia. 

MBL-förhandling 

-framställan 

-kallelse 
-protokoll 

 
Diarieföring 

Kronologisk 

Kronologisk 

 
Public 360 

Ansvarig chef 

Ansvarig chef 

 
Digitalt 

Digitalt 

Papper 

 
Bevaras 

Bevaras 

Bevaras 

 

 
 
 

5 år 

Protokoll från centrala förhandlingar förvaras 

på kansliet och förtecknas i serier A 3 a. 

Framställan skickas till Personalkontoret. 

Närvaro- och voteringslistor från 

sammanträde 

 

Kronologisk Tjänsterum 
nämndsekreterare 

Papper Gallras vid 
inaktualitet* 

 *Under förutsättning att informationen finns och 
bevaras i protokoll. Kan tidigast gallras efter det 
att protokollet justerats. 
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Verksamhetsträffar 

-minnesanteckningar 
 
Kronologisk 

 
Vinden/F:katalog 

 
Digitalt 

 
Vid inaktualitet 

  

Överläggning 

-framställan 
 

-protokoll 

 
Diarieföring  

 

Kronologisk 

 
Public 360 

 

Ansvarig chef 

 
Digitalt/ 

Papper 

Digitalt/ 

Papper 

 
Bevaras  

 

Bevaras 

  

 
1.5 IT 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Behörighetsstruktur/ 

behörighetsnivåer 
 Intranät Digitalt 2 år*   *Efter att uppgifterna slutat gälla 

Globalfiler  Användarkatalog Digitalt Vid inaktualitet  Gallras automatiskt efter 20 dagar. 

Cookiefiler  Användarkatalog Digitalt Vid inaktualitet   

Systemdokumentation  Intranät/ 

Tjänsterum 
Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Upprättas av systemförvaltare i enlighet 

med RA-FS 2009:1. Bevarandeexemplar 

ska skrivas ut på papper. 

Systemförvaltning  Intranät/ 

Tjänsterum 
Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Uppgift om systemansvarig ska finnas i 

systemdokumentationen och på intranätet. 

 

1.6 Personaladministration 

Personalakter förvaras på lönekontoret. 

 
Systemet Adato är ett elektroniskt stöd för rehabiliteringsarbete. Kommunhälsan är systemförvaltare. 

Systemet Offentliga jobb används för rekrytering inom offentlig sektor. 

Systemet Personec är ett personaldatasystem där vi hämtar sammanställningar av ex. nyanställningar, lönesättning och pensionsavgångar. Personalkontoret är 

systemförvaltare. 

Systemet Time Pool används av bemanningsenheten för beställning och bokning av timavlönade i personalpool. 
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Systemet Winlas används för administration av LAS. Personalkontoret är systemförvaltare. 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Bisyssla (anmälan om) Diarieföring Public 360/ 

Personalakt 
Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Original till personalakt. 

Befattningsbeskrivning 

(individuell)/uppdragshandling 
 Personalakt Papper Bevaras   

Dödsfall (handlingar rörande)  Personalakt Papper Bevaras  Ex. om änkepension och 

efterlevandeförsäkring. 
Facklig företrädare (anmälan) Alfabetisk/ 

förbund och 

anställd 

Registrator Papper Vid inaktualitet  Diarieförs på personalkontor. 

Friskintyg från företagshälsovård  Personalakt Papper Bevaras   
Friskvårdsbidrag 

-ansökan 

-utanordning 

 
Kronologisk 

Ver.nr. 

 
Adm.handl.ekonomi 

Adm.handl.ekonomi 

 
Papper 

Papper 

 
10 år 

10 år 

  

Företrädesrätt 

-begäran om 
-besked enligt LAS 

-för sent inkommit svar om 

anspråk på företrädesrätt 

 

Kronologisk 

Kronologisk 

Kronologisk 

 

Adm.handl.personal 

Adm.handl.personal 

Winlas/ 

Adm.handl.personal 

 

Papper 

Papper 

Digitalt/ 

Papper 

 

2 år 
2 år 

2 år 

  

Förstadagsintyg vid sjukdom  Personalakt Papper Bevaras   

Kurser som anordnas av 
 
 
 
Kursvis 

 
 
 
Tjänsterum/Server 

 
 
 
Papper/Dig

italt 

 
 
 
Vid inaktualitet 

 Handlingar från respektive 

förvaltningen utbildning/kurs förvaras tillsammans 

-anmälningar och arkiveras i en F-serie. 

-planeringsunderlag Kursvis Tjänsterum/Server Papper/Dig
italt 

Vid inaktualitet 

-program/kursinbjudan Kursvis Arkiv Papper Bevaras 

-deltagarlista Kursvis Arkiv Papper Bevaras 

-studiematerial (egenproducerat) Kursvis Arkiv Papper Bevaras 

Introduktion (plan för)  Personalakt Digitalt Se anm.  Kopia till anställd. 

Kompetensförsörjningsplan 

(övergripande) 

Diarieföring Public 360 Digitalt/Pa

pper 

Bevaras   

LAS- och konverteringslistor/ 

sammanställning av arbetstid 

Kronologisk Winlas 

Adm.handl.personal 

Digitalt/ 

Papper 

2 år   
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Ledigheter enligt lag och avtal 
-ansökan 

 
- beslut 

  

PS Självervice/ 

Personalakt 
PS Självervice/ 

Personalakt 

 

Digitalt/ 

Papper 
Digitalt/ 

Papper 

 

Se anm. 

 
Se anm. 

  
<14 dagar PS Självservice 
>14 dagar (utöver semester) ansöks via 

blankett. Ansökan och beslut 
bevaras i personalakt. 

Ledigheter utöver lag och avtal 

-ansökan 

-beslut 

  
Personalakt 

Personalakt 

 
Papper 

Papper 

 
Bevaras 

Bevaras 

  

Legitimation (förskollärare och 

lärare) 
Person- 

nummer 
Kompetensmodul 

KM+/Personalakt 
Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Anställd lämnar legitimation till chef som 

vidarebefordrar till kansliet där den förs in i 

kompetensmodul KM+ (Personec). Kopia till 

personalakt. 
Läkarintyg  Personalakt Papper 2 år   
Lämplighetsintyg (yttrande)  Personalakt Papper Bevaras  Original till anställd. Kopia till kansliet 

som sedan skickar till personalakten. 

Lönetillägg för mentorsuppdrag 

(begäran om) 
Kronologisk Skoladministratör Papper 2 år   

Medarbetarsamtal (ex. lönesamtal 

och utvecklingssamtal) 
(dokumentation från) 

Kronologisk/år Ansvarig chef Digitalt/ 

Papper 
Se anm.  Dokumenterade överenskommelser gallras vid 

anställningens 
upphörande. Övrigt vid inaktualitet. 

Medvetandegörandesamtal 

(dokumentation från) 
 Personalakt Papper Bevaras   

Omplaceringsutredning (LAS §7)  Personalakt Papper Bevaras   
Omvandling semesterdagar till 

timmar (ansökan) 
 Personalakt Papper Bevaras   

Pedagogiska måltider (beslut) Kronologisk/år Skoladministratör Papper 2 år*  *Efter läsår som aves. 
Personalärende (meddelande i)  Personalakt Papper Bevaras  Ex. Löne- eller anställningsstyrande meddelande. 

Rehabiliteringsärende/ 

Rehabiliteringsakt 
 Adato/ 

Personalakt 
Digitalt 

Papper 
Bevaras  Rehabiliteringsärenden hanteras i Adato och 

rehabiliteringsakt skapas i personalakt när ärendet 
är avslutat. 

Skriftlig varning (arbetsrättsliga 

åtgärder) 
 Personalakt Papper Bevaras   
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Sysselsättningsgrad 

(intresseanmälan om högre) 
Alfabetisk/ 

anställd 
Ansvarig chef/ 

personalakt 
Papper Se anm.  Lämnas till chef som skickar kopia till 

personalakt. Originalet gallras när 
önskemål uppfylls eller ändras. 

Tjänstegruppliv (anmälan)  Personalakt Papper Bevaras   
Tjänstgöringsrapport  Personalakt Papper Bevaras   

       

1.6.1 Rekrytering och anställning 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Annonser/kravprofiler Referens- 

nummer 
Offentliga jobb Digitalt/ 

Papper 
3 år (automatiskt)  Ev. pappershandlingar förs in i offentliga jobb 

gallras därefter. 
Anställningsbeslut (av obehörig 

personal mer än 6 månader) 
 Personalakt Papper Bevaras  Anställningsbeslut rapporteras via delegerings-

blankett till nämnd. 
Anställningsbevis/anställningsavtal  Personalakt Papper Bevaras  Original till anställd respektive personalkontoret. 

Anställningsbevis för minderåriga 

(tillägg till) 
 Personalakt Papper Bevaras  Dokumentet tillsammans med kopior på 

vårdnadshavares körkort/pass bifogas 

anställningsbeviset. 
Anställningstid (uppgift om) Kronologisk Winlas Digitalt   Uppdateras löpande mot Personec. 
Ansökningshandling 
-erhållen tjänst 

 
-ej erhållen tjänst 

 
-spontanansökan 

 
Personalakt 

Offentliga jobb 

Offentliga jobb 

Papper 

Digitalt 

Digitalt 

 
Bevaras* 

 
3 år (autom- 

atiskt)** 

Vid inaktualitet 

  
*Skrivs ut från offentliga jobb och skickas till 

personalakt. 

**Ev. pappershandlingar gallras efter 2 år. 

Belastningsregister enligt skollagen 

-utdrag för anställda 

 
-utdrag för övriga (praktik/VFU) 

Personnr. 

Alfabetiskt 

 
Personalakt/ 

Personalingången* 

Bemanningen 

 
Papper/ 

Digitalt 

Papper 

Bevaras** 

Bevaras** 

 

 

 *Registreras även i förekommande fall i Time 

Care Pool. 
**Originalet behålls av den 

anställde/praktikanten. 
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Belastningsregister enligt lag om 

registerkontroll av personer som ska 
arbeta med barn 

-utdrag för anställda 

-utdrag för övriga (praktik/VFU) 

 

 
 
 

Personnr. 

Alfabetisk 

 

 
 
 

Personalingången 

Bemanningen 

 

 
 
 

Digitalt 

Papper 

 

 
 
 

Bevaras* 

Bevaras* 

 *Originalet behålls av den anställde. 

 

Betyg/examensbevis  Personalakt Papper Bevaras   

Erbjudande om tjänst 

-erbjudande tillsvidareanställning 

-erbjudande visstidsanställning mer än 

6 månader 

-erbjudande visstidsanställning upp till 

6 månader 

-för sent inkommit svar om erbjuden 

tjänst 

Kronologisk Personalakt Papper 2 år*  Original till personalakt. Kopia hos 

adm.handl.personal. 

 

*Efter att anställning upphört. 

Konvertering 

-avstående 
Kronologisk Winlas/ 

Personalakt 

Digitalt/ 

Papper 

2 år*  Original till personalakt. Kopia hos 

adm.handl.personal. 

*Efter att anställningen upphört. 

Referenstagning (anteckningar vid)  Personalakt Papper Bevaras   
Sekretessbevis (anställda inom 

förskole- och grundskoleförvaltningen) 
 Personalakt/ 

Personec 
Papper/ 

Digitalt 
Bevaras  För 1992–2011 finns sekretessbevis endast i 

personalakt. 

Sekretessbevis (ej anställda inom 

förskole- och grundskoleförvaltningen) 
 Bemanningen Papper Bevaras   

Sökandeförteckning från Offentliga 

jobb (med uppgift om företrädesrätt) 
Kronologisk F-katalog Digitalt 2 år  Sista gallring sker januari 2021. 

Tidsbegränsad anställning (förlängning 

av) 
 Personalakt Papper Bevaras   

Vikarielistor, vikariestatistik Alfabetisk/ 

person eller 

utbildning 

Time Pool Digitalt Bevaras   
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1.6.2 Avslut av anställning 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Arbetsgivarintyg  Personalakt Papper Bevaras  Kopia till personalakt. 
Avgångsvederlag (beslut)  Personalakt Papper Bevaras  Original till personalakt. 
Avsked (beslut på arbetsgivarens 

initiativ) 
 Personalakt Papper Bevaras   

Dödsfall (handlingar rörande)  Personalakt Papper Bevaras  Ex. änkepension/efterlevandeförsäkring. 

Pensionsansökan/ansökan om 

entledigande 
 Personalakt Papper Bevaras   

Pensionsavgång, underrättelse vid 67 

år 
 Personalakt Papper Bevaras  Original till anställd. Kopia till personalakt. 

Pensionsbrev  Personalakt Papper Bevaras   
Sjukersättning (underrättelse partiell 

avgång/avgång) 
 Personalakt Papper Bevaras  Tidigare sjuk-/förtidspension. Original till 

anställd. Kopia till personalakt. 

Tjänsteförsäkring  Ansvarig chef Papper 5 år  Original till försäkringsgivare. Kopia hos 

ansvarig chef. 
Tjänstgöringsbetyg/intyg  Personalakt Papper Bevaras  Original till anställd. Kopia till personalakt. 

Underrättelse (om ev. uppsägning av 

tillsvidareanställd) 
Alfabetisk/ 

förvaltning 
Personalakt Papper Bevaras  Ett exemplar skickas till berörd personal. 

Uppsägning 
-arbetsgivarens initiativ 

-på egen begäran 

  
Personalakt 

Personalakt 

 
Papper 

Papper 

 
Bevaras 

Bevaras 

  

Varsel om ev. uppsägning (som 

skickas till berört fackförbund) 
 Personalakt Papper 2 år  Handling som rör avslutad anställning bevaras i 

personalakt. Övriga LAS-handlingar gallras efter 

2 år. 
       

1.6.3 Arbetsmarknadsåtgärder 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 
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Avisering från arbetsförmedlingen (av 

utbetalt belopp) 
 Lönekontor Papper Bevaras   

Beslut  Personalakt Papper Bevaras   
Rekvisition av bidrag från 

arbetsförmedlingen 
 Personalakt Papper Bevaras   

Överenskommelse  Personalakt Papper Bevaras   

       

1.7 Arbetsmiljö och säkerhet 

Systemet LISA webb används vid registrering av tillbud och arbetsskador både för barn, elever och anställda. Kommunhälsan är systemförvaltare. 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Arbetsmiljöhandbok (f.d. plan över 

systematisk arbetsmiljö/ arbetsmiljöplan) 
Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  Revideras årligen. 

Diskriminering och kränkande 

behandling (plan mot) 
 Rrektor  Bevaras  Revideras läsårsvis. 

Inspektion (protokoll från) Diarieföring Public 360 Digitalt/ 
Papper 

Bevaras   

Kris- och beredskapsplan 

(förvaltningsgemensam) 
Diarieföring Public 360 Digitalt/ Bevaras   

Kris- och beredskapsplan  Rektor Digitalt Bevaras  Revideras varje läsår samt vid behov när 

kontaktuppgifter till anhöriga ändras. 

Mätningar (protokoll från) Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   

Riskbedömningar (riskanalys av 

arbetsmiljö inför 

verksamhetsförändringar) 

Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
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(Arbets)skade- och 

tillbudsrapportering/anmälan 
Registreras LISA Digitalt Bevaras  Både för barn, elever och anställda. 

Chef/förskolechef/rektor ansvarar för registrering 

i LISA. För anställd skickas en kopia till anställd, 

skyddsombud och personalakt. Ev. pappers-

handling gallras när informationen förts in i 

LISA. För grundskola skickas en kopia till 

skolsköterska. 

Skyddsrond (protokoll från) Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia hos ansvarig chef. 

Utrymningsplan  Rektor Digitalt Bevaras  Revideras varje läsår. 

Årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 
Kronologisk Ansvarig chef Digitalt Bevaras   

 

1.8 Ekonomiadministration 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Arvodesunderlag  Kronologisk Tjänsterum 

nämndsekreterare 

Papper 2 år   

Barnomsorgsavgift 

-PG-betalning 
-avstämningslistor 

Kronologisk 

Kronologisk 
Adm.handl.ekonomi 

Adm.handl.ekonomi 
Papper 

Papper 
10 år 

2 år 
2 år Förtecknas i serie G1. 

Bokföringsorder Ver.nr. Skolans arkiv/ 

Adm.handl.ekonomi 
Papper 10 år 2 år Förtecknas i serie G1. 

Budgethandlingar nämnd 

Budgethandlingar nämnd underlag 
Diarieföring Public 360 

Tjänsterum

m 

Digitalt Bevaras

2 år 
  

Debiteringsunderlag Kronologisk Tjänsterum Digitalt/ 

Papper 
2 år   

Fakturajournal Kronologisk   10 år   
Fakturor/verifikationer Kronologisk Fakturaportalen/ 

Adm.handl.ekonomi 
 10 år   
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Fristående verksamhet 

-underlag till utbetalning 

-budget kommunal och interkommunal 

(beslut om) 

 
Objekt/månad 

Diarieföring 

 
Ekonom 

Public 360 

 
Papper 

Digitalt 
 

 
10 år* 

Bevaras 

 *Förtecknas i serie G1. Gallringsfrist gäller 

när underlag utgör en räkenskapshandling. 

Handlingar som endast är bokförings- och 

kassakontroll gallras efter 2 år. 

Följesedlar Ver.nr. Fakturaportal/ 

tjänsterum 
Digitalt/ 

Papper 
Vid inaktualitet*  Förtecknas i serie G1. 

*I de fall verifikationen inte specificerar 

innehållet skannas följesedeln in i 

ekonomisystemet och gallras först efter 10 år. 

Handkassa (redovisning av)    1 år  Original till ekonomikontoret. 
Inackorderingsbidrag (ansökan) Alfabetisk Adm.handl.ekonomi Papper 2 år   
Prövning av ersättning för skada på 

glasögon, kläder etc orsakade av 

vårdtagare/omsorgstagare/barn/elever/ 

(blankett för arbetsgivarens prövning) 

Kronologisk Adm.handl.ekonomi Papper 10 år   

Interndebitering/ kostnadsfördelning Kronologisk Fakturaportalen/ 

Adm.handl.ekonomi 
Digitalt/ 

Papper 
10 år 2 år Förtecknas i serie G1. Förutsättning för gallring 

är att grund- och huvudbokföring är bevarad och 

att personalredovisningen bedöms vara 

tillräcklig. Investeringsverifikationer utsorteras 

och bevaras. Vart 10:e jämnt år bevaras. 

Kravbrev  Economa RoR Digitalt 2 år *  *Efter ärendet avslutats. 
Leverantörsverifikationer Ver.nr. Skolans arkiv/ 

Adm.handl.ekonomi 
Papper 10 år  Vart 10:e jämnt år bevaras. 

Rapporter i Business Object  Business Object Digitalt Vid inaktualitet   
Reversaler/kvitton Kronologisk  Papper 1 år  Kunden får original (vit), kopia (rosa) tillförs 

kassaverifikationer och kopia (grön) behåller 

kassan. 
Statistik (till Statistiska centralbyrån, 

SCB) 
Kronologisk/ 

år 
Ekonom/server Digitalt 2 år  Original till SCB två gånger per år. 

Värdehandlingar (Fullmakt, 

registreringsbevis, reverser, 
amorteringsplan, borgens- och 

låneförbindelse, aktier, pantbrev, vissa 

avtal) 

Kronologisk Skolans arkiv Papper 2 år  Inaktuella säkerhets- och värdehandlingar gallras 

2 år efter att de slutat gälla, under förutsättning 

att de inte längre har rättslig betydelse (ex. 

garantitid). 
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Årsredovisning Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  Till ekonomikontoret som ansvarar för 

bevarande. 

 
1.9 Upphandling 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Anbud Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Handlingar med rutinmässig information om 

företaget kan gallras vid inaktualitet. För ej 

antagna anbud kan även bilagor i form av 

modeller, ritningar och planer gallras vid 

inaktualitet om de är avbildade/beskrivs i övrig 

dokumentation. 

Anbudsprotokoll Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras   

Annons (inkl. kompletterande 

handlingar) 
Diarieföring Public 360 Digitalt/ Bevaras   

Avtal Diarieföring Public 360/ 

Avtalsdatabas 
Digitalt/ 

Papper 
Bevaras   

Efterannonsering Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  För intern kontroll. 
Förfrågningsunderlag (inkl. 

kompletterande handlingar) 
Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   

Tilldelningsbesked Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras   

Tilldelningsbeslut (beslut om antagande 

av leverantör) 
Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras   

 

1.10 Projekt 

Projektdokumentation har ett värde även efter att ett projekt har avslutats, ex. när ett liknande projekt ska startas upp. Projektledaren har arkivansvar för 

projektets handlingar och ansvarar för att se över vilka handlingar som ska bevaras och vilka som är av ringa eller tillfällig betydelse och kan gallras. Det 

finns allmänna regler för bevarande och gallring inom kommunen men vid ett projekt kan urvalet se annorlunda ut. Diarieföring av samlade projekthandlingar 

sker i slutfasen av projektet. 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 
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Beslut/beslutslogg Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
Dagordning  Intranät Digitalt Vid inaktualitet   
Ekonomihandlingar      Se 1.6. Ekonomiadministration. 
Förstudieuppdrag Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
Kommunikationsplan Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
Minnesanteckningar Kronologisk Intrnät Digitalt Vid inaktualitet  Minnesanteckningar som dokumenterar projektets 

beslut bevaras. 

Projektdirektiv Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
Projektplan Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
Protokoll (från styrgruppsmöte)  Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras   

Rapporter (del-, förstudie-, status-, 

slut-) 

Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   

Riskanalys Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras  Ingår ev. i statusrapport. 
 

1.11 Arkiv, registrering och posthantering 
Förskole- och grundskoleförvaltningen diarieför från och med 2011 sina handlingar i Public 360 samt i Unikum. Dessförinnan diariefördes handlingarna i ÄHS mellan 1999–

2011 och i Enator mellan 1988–1998. Fram till 1988 diarieförde vi analogt med ärendekort. Det är registratorn på förvaltningen som tar hand om den post som ska diarieföras 

och som fördelar övrig post till respektive handläggare. För att post inte ska bli liggande vid en medarbetares frånvaro bör alla anställda skriva på en fullmakt som tillåter 

registratorn att öppna personadresserad post och e-post. 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Diarieförda handlingar Löpnummer-

ordning 

Public 360 Digitalt/ 

Papper* 

Bevaras  *Handlingar som inkommit eller upprättats på 

papper skannas in och gallras efter inskanning. 

Den skannade versionen kan därefter betraktas 

som det faktiska originalet och bevaras digitalt. 

Gallring kan ske under förutsättning att det inte 

påverkar handlingens värde för att styrka ägande 

eller överenskommelser eller att handlingen 

behöver kunna uppvisas i ursprungligt format 

enligt lag, förordning, beslut eller annan 

bestämmelse. Sådana handlingar bevaras på 

papper. 

Arkivbeskrivning Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   
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Arkivförteckningar Serier enligt 

allmänna 

arkivschemat 

Visual Arkiv Digitalt Bevaras  Arkivexemplar i D-serie i 

centralarkivet. 

Dokumenthanteringsplan Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   

Gallringsbevis Kronologisk Server/Tjänsterum Digitalt/ 

Papper 
10 år   

Gallringsutredningar Diarieföring Public 360 Digitalt/Pa

pper 
Bevaras   

Lånekvitto på handlingar från 

kommunarkiv 
 Tjänsterum Papper Vid 

inaktualitet 

(återlämnand

e) 

  

Medgivande för postöppning Alfabetisk Tjänsterum registrator Papper Vid 

anställningens 

upphörande 

  

Postlista Kronologisk Public 360 Digitalt Vid inaktualitet   
Överlämnade handlingar till 

kommunarkivet (kvitto på) 
Kronologisk Tjänsterum  Bevaras   
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2. Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola 

Systemet Procapita är ett verksamhetssystem som används i förskola och grundskola. 

 
När en handling ska registreras i diariet skickas originalet (om inget annat uppges) till förskole- och grundskoleförvaltningens registrator via internpost. Digitala 

handlingar skickas via mejl till fgn@varberg.se. 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Ansökan om plats i förskola, 

pedagogisk omsorg eller fritidshem 
Registrering Procapita Digitalt Se anm.  Ansökan inkommer via pappersblankett eller e-

tjänst och förs in i Procapita. Information i 
Procapita bevaras medan övriga 

handlingar gallras 1 år efter placering i förskola. 

Barn som far illa (anteckning om 

anmälan till socialnämnden) 
Kronologisk Rektor Papper Gallras när barnet 

slutar förskolan. 
  

Farliga varor (förteckning över)  Rektor Digitalt Bevaras  Uppdateras kontinuerligt. 
Fristående förskola eller 

pedagogisk omsorg (ansökan om 

godkännande att starta) 

Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Beslut tas i nämnd. 

Förskolans verksamhetsplan 

(underlag till) 
Kronologisk/ 

barn 
Rektor Papper/ 

Digitalt 
Vid inaktualitet  Ersätter dokumentet Handlingsplan för särskilt 

stöd i förskolan. 

Inkomstuppgift Personnummer/ 

Registreras 
Expedition 

Procapita 
Papper

/ 

Digitalt 

3 år efter 

inkomståret 
  

Inventarieförteckning Typ Rektor Digitalt Bevaras  Revideras varje läsår. 
Kränkande behandling 

-anmälan till rektor 
 
Kronologisk 

 
Rektor 

 
Papper 

Gallras när 

barnet slutat 

förskolan 

  

Kränkande behandling 

-anmälan till förvaltningschef 
-återrapportering till förvaltn.chef 

 
Diarieföring 

Diarieföring 

 
Public 360 

Public 360 

 
Digitalt/ 

Papper 

Digitalt/Pa

pper 

 
Bevaras* 

Bevaras* 

 *Kopia förvaras i förskolans arkiv. 

Likabehandling 
-samtal i förskolan 

Kronologisk/ 

barn 
Förskolans arkiv Papper Bevaras   
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-uppföljningssamtal       
Placeringar och placerings- 

erbjudanden (uppgift om) 
Registrering Procapita Digitalt Bevaras   

Reducerad avgift/avgiftsbefrielse 

-ansökan 

-beslut 

 
Diarieföring 

Diarieföring 

 
Public 360 

Public 360 

 
Digitalt 

/Papper 

Digitalt/pa

pper 

 
Bevaras 

Bevaras 

  

Riskbedömning vid aktiviteter 

utanför förskolans område 
Kronologisk Förskolans arkiv Digitalt/ 

Papper 
Vid inaktualitet   

Samtycke till publicering av 

fotografi/film på barn 
Alfabetisk/ 

barn 
Enhet Papper Vid återkallande 

eller när barnet 

slutat 
förskolan 

  

Schema (för förskola och 

pedagogisk omsorg) 
Kronologisk/ 

barn 
Procapita Digitalt 3 år  Ev. pappershandling gallras när informationen 

förts in i Procapita. 
Sommarförskola (avtal för köp av) Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras   

Specialkost (intyg) Alfabetisk/ 

barn 
Pappersjournal/ 

PMO 
Papper/ 

Digitalt 
Vid inaktualitet   

Särskilt stöd i förskolan 
-handlingsplan för 

-utvärdering av handlingsplan för 

Kronologisk/ 

barn 
Förskolans arkiv Papper Bevaras  Har ersatts av dokumentet Underlag för 

förskolans verksamhetsplan. 

Tillsynsrapport (för fristående 

förskolor) 
Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras   

Tilläggsbelopp 

-ansökan om 

-beslut om 

Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   

Uppsägning av plats i förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidshem 
Papper/ 

Registrering 
Expedition/ 

Procapita 
Papper/ 

Digitalt 
2 år  Information på pappers- handlingar förs in i 

Procapita. 
Vårdnadsbidrag 

-ansökan 

-beslut 
 

 
 

-statistik (till SCB två ggr/år) 
-utbetalning 

 
Registreras 

Alfabetisk/ 

Sökande/år 

Kronologisk 

Ver.nr. 

 
Procapita/tjänsterum 

Server 
 

 
 

Server 

Digitalt/ 

Papper 

Digitalt 
 

 
 

Digitalt 

 
5 år 

5 år 
 

 
 

Vid 

inaktualitet 

 

 

 

 

 

 

*Se 1.8 Ekonomi-administration. 
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Överlämningsplan förskola – 

förskoleklass 
 Rektor Papper När eleven 

slutat 

förskoleklass 

 Originalet följer med barnet till förskoleklass. 
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3. Grundskola, grundsärskola och fritidshem 

Systemet PMO är ett elektroniskt journalföringssystem som förvaltningen använder sedan 2009. Informationen i systemet kommer att bevaras eller föras över 

till ett nytt system vid byte. Det finns kvar äldre journaler i verksamheten som ännu inte är införda i systemet. 

Systemet Joliv Care Plus är ett system för att genomföra hälsosamtal som förvaltningen använder sig av sedan 2013. 

Systemet Procapita är ett verksamhetssystem som används i förskola och grundskola. 

 
När en handling ska registreras i diariet skickas originalet (om inget annat uppges) till förskole- och grundskoleförvaltningens registrator via internpost. Digitala 

handlingar skickas via mejl till fgn@varberg.se. I vissa fall ska kopior läggas i elevakt. Elevakten ska sparas på skolan för att gallras 15 år efter avslutad 

skolgång. 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Anpassad studiegång (beslut om) Diarieföring Unikum Digitalt Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 
Arbetsmiljöuppgift för ämneslärare 

(delegering av) 
Alfabetisk Rektor Papper Se anm.  Original sparas så länge ämnesläraren 

arbetar för samma 
rektor på samma skola. 

Avstängning (beslut om) Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Barn som far illa (anteckning om 

anmälan till socialnämnden) 
Kronologisk Rektor Papper Gallras när barnet 

slutar skolan 
  

Betygskatalog Årskursvis Skolans arkiv Papper Bevaras   
BVC-journal (till och med åk 9) Klassvis Arkivskåp/ 

PMO 
Papper/ 

Digitalt 
Se Skolhälso- 

vårdsjournaler. 
 Skannas in i skolhälsovårds journalen. BVC-

journal returneras till Regionarkivet efter att de 

skannats in (en gång om året). 

Byte av skola 

-valblankett 

-beslut 

Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Vid byte till fristående skola skickar 

vårdnadshavare blanketten till sökt skola och 

endast beslutet diarieförs. 

Bäring 

-förfrågan till 
-samtyckesblankett 

Alfabetisk Elevakt Papper 15 år efter avslutad 

skolgång. 
  

Elevråd (protokoll) Kronologisk Server/Intranät Digitalt Bevaras   
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Elevskåp med elevens eget 

lås/skolans lås (dokumentation) 
Alfabetisk Enhet Papper Vid inaktualitet   

Elevärenden (anteckningar)  Elevakt Papper 15 år efter 

avslutad skolgång 
  

Farliga varor (förteckning över) Typ Vaktmästare och 

NO-lärare 
Digitalt Bevaras  Uppdateras varje läsår. 

Frånvaroöversikt (elev) Läsårsvis Skola24 Digitalt Tidigat vid läsårets 

slut* 
 *Vid behov sparas informationen i elevakt. 

Föräldraförening (protokoll) Kronologisk Server/Intranät Digitalt 2 år   
Individuella utvecklingsplaner 

(skriftligt omdöme och 
framåtsyftande plan) 

 Unikum Digitalt 2 år efter 

avslutad 

skolgång 

  

Inventarieförteckning Typ Rektor Digitalt Bevaras  Uppdateras varje läsår. 
Inventarieförteckning (digitala 

verktyg) 
Typ LINA Digitalt Bevaras  Uppdateras varje läsår. 

IT-resurser (användning av) Alfabetisk/ 

elev 
Enhet Papper Vid inaktualitet  När elev återlämnar lärverktyget. 

Journal lämnats till annan 

huvudman (anteckning om) 
 PMO Digitalt Bevaras   

Klassfoto/skolkatalog Läsårsvis Skolans arkiv Papper Bevaras   
Klasslistor/grupperingar Gruppvis Procapita Digitalt Bevaras*  *Endast slutgiltigt exemplar vid läsårets slut. 

Klassråd (protokoll) Kronologisk Klassen Papper Vid inaktualitet   
Kränkande behandling 

-anmälan till rektor 
Alfabetisk Elevakt Digitalt/ 

Papper 
15 år efter 

avslutad skolgång 
  

Kränkande behandling 

-anmälan till förvaltningschef 
-återrapportering till förvaltn.chef 

 
Diarieföring 

Diarieföring 

 
Public 360 

Public 360 

 
Digitalt/ 

Papper 

Digitalt/Pap

per 

 
Bevaras* 

Bevaras* 

 Kopia förvaras i elevakt. 

Ledighet för elev (ansökan om) Alfabetiskt Expedition Papper Vid inaktualitet, 

tidigast vid 

läsårets slut 

 Original till eleven. 

Modersmålsundervisning 

-anmälan/anmälan 

-förteckning över elever som fått 

modersmålsundervisning 

 
Kronologisk 

 
Enhet flerspråkighet 

 
Digitalt/Pap

per 

 
Vid inaktualitet* 

Bevaras 

 *När elev slutat skolan. 
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Nationella prov inkl. elevlösningar 

och sammanställning över resultat 
(svenska/ svenska som andraspråk) 

Läsårsvis Papper/ 

Digitalt 
Skolans 

arkiv/ 

Procapita 

Bevaras  För mer information se rutin Förvaring, gallring 

och arkivering 
av nationella prov. 

Nationella prov inkl. elevlösningar 

och sammanställning över resultat 

(övriga) 

Läsårsvis Papper/ 

Digitalt 
Skolans 

arkiv/ 

Procapita 

5 år*  *För pappershandlingar. Informationen i 

Procapita bevaras. För mer information se 

rutin Förvaring, gallring och arkivering av 

nationella prov. 

Nationella prov (uppgifter till SCB) Registrering Procapita Digitalt Bevaras   
Obligatoriska inslag i 

undervisningen (befrielse från att 

delta) 

Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Personlig dator 

-överenskommelse om mottagning, 

lärare 

-överenskommelse om mottagning, 

vårdnadshavare och elev 

Alfabetiskt Enhet Papper Vid inaktualitet  När lärare/elev återlämnar 

lärverktyget. 

Prövning (med anteckning om 

betyg) 
Registrering Procapita Digitalt Bevaras   

Psykologjournal Alfabetisk Pappersjournal/  

PMO 
Papper/

Digitalt 
Bevaras   

Psykologutlåtande Alfabetisk Pappers-

journal/ PMO  
Papper/ 

Digitalt 
Bevaras   

Samordnad individuell plan (SIP) Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Samtycke till publicering av 

fotografi/film på elever 
Alfabetisk Enhet Papper Gallras vid 

återkallande eller 

när eleven slutat 

skolan 

  

Schema (klass) Läsårsvis/ 

grupp 
Novaschema Digitalt Bevaras*  *Slutligt för varje läsår och skolenhet. 

Schema (lärar-, kurs-) Alfabetiskt Rektor Digitalt 3 år   
Skolhälsovårdsjournaler Alfabetiskt Pappersjournaler/ 

PMO 
Papper/ 

digitalt 
Bevaras Efter 

avslutad 

skolgång 

Se Metodboken för information om vilka 

handlingar som ska journalföras. 
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Skolkurators anteckningar/ 

korrespondens med 
elever/vårdnadshavare 

 Tjänsterum/elevakt Papper/ 

Digitalt 

Vid inaktualitet  Information som är relevant i elevärende 

sparas i elevakt. 

Skolpliktens 

förlängning/upphörande 
Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Skolskjuts  
Diarieföring 

 
Public 360 

 
Digitalt 

 
Bevaras* 

 *Den elektroniska kopian bevaras. 
-ansökan om Pappershandlingen gallras efter att 
-beslut om Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras* den skannats in och diarieförts. 
-avtal med utförare 
 
 
 

Diarieföring 
 

Public 360 Papper 
 
 
Papper 

Bevaras 
 -regler Diarieföring Public 360 Digitalt 

Papper 
Bevaras 

-statistik Registrering Procapita Digitalt Inaktualitet 
-busskort/skolkort (handlingar Kronologisk Papper 2 år 
rörande) 

Skriftliga texter och prov, 

elevlösningar 
 Server/Tjänsterum Digitalt/ 

Papper 
Vid inaktualitet*  *När betyg är satt och när tiden för omprövning 

av betyg löpt ut. 
Skriftlig bedömning om elev ej når 

mål för år 9 
Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Skriftlig varning Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Sociala utredningar (skolkurator) Diarieföring Public 360 Digitalt/ 
Papper 

Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Specialkost (intyg) Kronologisk/ 

barn 
Pappersjournal/ 

PMO 
  Papper/ 

  Digitalt 
Vid inaktualitet   

Studiehandledning  
Kronologisk 

 
Enhet flerspråkighet 

 
Digitalt/ 

Papper 

 
Vid inaktualitet 

  
-ansökan och beslut 
 
 

 
 
 
 
 

-förteckning över elever som fått  
Enhet flerspråkighet 

Papper 
Digitalt/ 
Papper 

 
Bevaras studiehandledning 

Särskild undervisningsgrupp eller 

enskild undervisning (beslut om) 
Diarieföring Unikum Digitalt Bevaras   

Testprotokoll/material (psykolog) Alfabetisk Pappersjournal/  

PMO  
Papper/ 

Digitalt 
Vid inaktualitet  Resultatet dokumenteras i journalsystemet. 

Läggs i elevens psykologjournal i förslutet 

kuvert märkt Testmaterial sekretess. 
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Tillfällig omplacering/placering vid 

annan skolenhet 
Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 

Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Tilläggsbelopp 
-ansökan om 

  -beslut om 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diarieföring Public 360 Digitalt Bevaras   

 

Timplan Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Beslutas av nämnden. 

Tjänstefördelning  Rektor Digitalt Vid inaktualitet   
Trygghet och studiero – 

Disciplinära åtgärder 
Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Uppskjuten skolplikt Diarieföring Public 360 Digitalt/ 
Papper 

Bevaras  Kopia förvaras i elevakt. 

Utredning av en elevs behov av 

särskilt stöd 
Diarieföring Unikum Digitalt Bevaras   

Utvecklingssamtal (anteckningar 

från) 
Alfabetisk Unikum Digitalt Vid inaktualitet*  *Under förutsättning att uppgifter för 

uppföljning dokumenterats i ex. åtgärdsprogram. 

Vaccination (information om) Registrering Svevac (Nationellt 

vaccinationsregister) 
Digitalt Bevaras   

Val av skola (inför förskoleklass) 

-valblankett 

 
-beslut 

 
-sammanställning val av skola 

 
Kronologisk/ 

skola 

Kronologisk/ 

skola 

Diarieföring 

 
Varberg direkt 

Varberg direkt 

Public 360 

Papper 
 

 

Papper 

 

Digitalt/ 

Papper 

 
1 år 

1 år 

Bevara

s 

 Vid val till fristående skola skickar 

vårdnadshavare valblanketten till sökt skola 

och endast beslutet skickas in till Varberg 

direkt. 

Åtgärdsprogram 

-beslut som rör 

 

-utvärdering av 

 
Diarieföring  

 

Diarieföring 

 
Unikum 

 

Unikum 

 
Digitalt/ 

Papper 

Digitalt/ 

Papper 

 
Bevaras  

 

Bevaras 

  

Övergripande resursteam 

(förfrågan) 
Registrering PMO Digitalt Bevaras   

Överlämningsplan Papper Rektor  När eleven slutar 

förskoleklass 
 Originalet följer med eleven från förskolan. 
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3.1. Grundsärskola 

I detta avsnitt hittar du hanteringsanvisningar för handlingar som enbart rör grundsärskolan. 

Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 

Förvaringsplats Medium Bevaras/Gallras 

efter antal år 

Till 

arkiv 

Anmärkning 

Ersätta betyg över genomgången 

utbildning (intyg) 
Alfabetisk Elevakt Digitalt/ 

Papper 
Bevaras   

Individuella studieplaner Alfabetisk Elevakt Digitalt/ 

Papper 
Vid inaktualitet   

Placering i grundsärskola 

-medgivande 

-utredning inkl. sammanfattning 

-ansökan 

-beslut 

Diarieföring Public 360 Digitalt/ 

Papper 
Bevaras  Kopia förvaras hos rektor på grundsärskolan. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
FGN au § 39 Dnr FGN 2019/0022 

 
 

Delegeringsförteckning 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna revideringar i delegeringsförteckning enligt beskrivning 

av ärendet.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Under vårterminen 2018 beslutade riksdagen att förskolechefer från och 

med 1 juli 2019 kommer att benämnas rektorer och att skollagen därmed 

revideras. Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag (2017:900) i kraft 

och ersatte 1986 års förvaltningslag. Ovan förändringar, samt nytillkomna 

behov i verksamheten, medför att förskole- och grundskolenämndens 

delegeringsförteckning behöver uppdateras för att innehålla korrekt 

information och för att kunna vara ett stöd för verksamheten. 

 

Följande beslut är tillagda 

Beslut om grundbelopp till huvudman för fristående förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem (punkt 

6.1) 

Delegat: Förvaltningschef 

Lagrum: SL 8 kap. 21-22 §§, 25 kap. 11-12 §§, 9 kap. 19-20 §§, 10 kap. 37-38 

§§, 11 kap. 36-37 §§ och 14 kap. 15-16 §§ 

Anmärkning: Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 

SL 28 kap 5 § 

 

Avge yttrande till förvaltningsdomstol i mål angående bidrag till fristående 

huvudman för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och fritidshem (punkt 6.4) 

Delegat: Förvaltningschef 

Lagrum: - 

Anmärkning: - 

 

Beslut om att begränsa tillträde till förskolas och grundskolas lokaler och 

område (tillträdesförbud) (punkt 11.10) 

Delegat: Rektor 

Lagrum: - 

Anmärkning: - 

 

Följande övriga revideringar är genomförda 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

- Förskolechef benämns rektor (utifrån revidering i skollagen från och 

med 1 juli 2019) 

- Hänvisningar till förvaltningslagen är uppdaterade utifrån upplaga 

förvaltningslag (2017:900) 

- Mottagande av förskolechefs och rektors anmälan om kränkande 

behandling har tagits bort eftersom det inte utgör ett beslut att ta 

emot dessa anmälningar 

- Funktionerna förvaltningsjurist, enhetschef lokaler och vaktmästeri, 

enhetschef skoladministration och enhetschef flerspråkighet har 

lagts till som delegater och tilldelats ansvar i 

delegeringsförteckningen 

 

Utöver ovan har enstaka redaktionella revideringar genomförts. 

 

Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli bevakar utvecklingen av 

lagrum som påverkar nämndens ansvarsområde samt strävar efter att 

identifiera uppkomna behov i verksamheten i syfte att 

delegeringsförteckningen ska innehålla korrekt information och därmed 

fungera som ett stöd för förvaltningens medarbetare. Med utgångspunkt i 

bland annat riksdagens beslut om att förskolechefer från och med 1 juli 

2019 ska benämnas rektorer är den befintliga delegeringsförteckningen i 

behov av en revidering. 

 

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



 
 

Beslutsförslag 1 (3) 
2019-04-24 Dnr: FGN 2019/0022-8  

 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Line Isaksson Eriksoo   

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Delegeringsförteckning 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna revideringar i delegeringsförteckning enligt beskrivning av 

ärendet.  

 

Beskrivning av ärendet 
Under vårterminen 2018 beslutade riksdagen att förskolechefer från och med 1 

juli 2019 kommer att benämnas rektorer och att skollagen därmed revideras. 

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag (2017:900) i kraft och ersatte 

1986 års förvaltningslag. Ovan förändringar, samt nytillkomna behov i 

verksamheten, medför att förskole- och grundskolenämndens 

delegeringsförteckning behöver uppdateras för att innehålla korrekt 

information och för att kunna vara ett stöd för verksamheten. 

 

Följande beslut är tillagda 

Beslut om grundbelopp till huvudman för fristående förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem (punkt 6.1) 

Delegat: Förvaltningschef 

Lagrum: SL 8 kap. 21-22 §§, 25 kap. 11-12 §§, 9 kap. 19-20 §§, 10 kap. 37-38 §§, 

11 kap. 36-37 §§ och 14 kap. 15-16 §§ 

Anmärkning: Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 

SL 28 kap 5 § 

 

Avge yttrande till förvaltningsdomstol i mål angående bidrag till fristående 

huvudman för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och fritidshem (punkt 6.4) 

Delegat: Förvaltningschef 

Lagrum: - 

Anmärkning: - 

 

Beslut om att begränsa tillträde till förskolas och grundskolas lokaler och 

område (tillträdesförbud) (punkt 11.10) 

Delegat: Rektor 
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Lagrum: - 

Anmärkning: - 

 

Följande övriga revideringar är genomförda 

- Förskolechef benämns rektor (utifrån revidering i skollagen från och 

med 1 juli 2019) 

- Hänvisningar till förvaltningslagen är uppdaterade utifrån upplaga 

förvaltningslag (2017:900) 

- Mottagande av förskolechefs och rektors anmälan om kränkande 

behandling har tagits bort eftersom det inte utgör ett beslut att ta emot 

dessa anmälningar 

- Funktionerna förvaltningsjurist, enhetschef lokaler och vaktmästeri, 

enhetschef skoladministration och enhetschef flerspråkighet har lagts 

till som delegater och tilldelats ansvar i delegeringsförteckningen 

 

Utöver ovan har enstaka redaktionella revideringar genomförts. 

 

Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum 

som påverkar nämndens ansvarsområde samt strävar efter att identifiera 

uppkomna behov i verksamheten i syfte att delegeringsförteckningen ska 

innehålla korrekt information och därmed fungera som ett stöd för 

förvaltningens medarbetare. Med utgångspunkt i bland annat riksdagens 

beslut om att förskolechefer från och med 1 juli 2019 ska benämnas rektorer är 

den befintliga delegeringsförteckningen i behov av en revidering. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Ärendet medför inga särskilda kostnader för verksamheten. 

 

Samråd 
Delegeringsförteckningen är avstämd med kommunjurist samt förskole- och 

grundskoleförvaltningens ledningsgrupp. 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Lars Karlsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Anställda på förskole- och grundskoleförvaltningen 

Varberg direkt 
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Delegationens syfte 
En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid praktiskt omöjligt för 
nämnden att fatta beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med 
delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut i rutinärenden och istället få mer tid över 
för övergripande frågor. Delegering innebär överföring av beslutanderätten från en nämnd åt presidiet, 
till ett utskott, en ledamot eller ersättare samt till anställd i kommunen, 6 kap. 37 §, 7 kap. 5-8 §§ 
kommunallagen (2017:725), med andra ord så ger nämnden en delegat i uppdrag att fatta beslut i 
vissa ärenden på nämndens vägnar. 

 
Vilka beslut kan delegeras? 
Beslut av rent förberedande eller verkställande karaktär (ett beslutsfattande där beslutet är givet på 
förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om debitering enligt en 
fastställd taxa) kräver ingen delegation utan sådana beslut kan tjänstepersonen fatta utan delegation. 

 
Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns utrymme för överväganden 
och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska värderingsfrågor, t.ex. 
myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala förvaltningen och medborgarna ges en 
bättre service. 

 

Beslut som inte får delegeras 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. § 8 kommunallagen besluta om i vilken utsträckning 
beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. § 5–6 ska anmälas till 
nämnd. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas skriftligen till nämnden. 
 

Vidaredelegation 
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan 
anställd enligt 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen. Beslut som från förvaltningschef har vidaredelegerats 
enligt delegationsbestämmelserna ska normalt inte återrapporteras till nämnden utan till 
förvaltningschef. 

 
Utövande av delegeringsrätt 
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat beslutet. 
Vid utövande av delegerad beslutanderätt gäller att lagar, avtal, anvisningar, mål, riktlinjer och 
policys ska följas samt att beslut ryms inom tilldelad budget. Beslut som redan har fattats med stöd 
av delegering får inte ändras eller prövas av nämnden. 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga 
förhållanden eller där i annat fall jäv föreligger, 6 kap. 28-32 §§, 7 kap. 4 §, kommunallagen. Det 
är i första hand den jävige själv som ska tillkännage att jäv föreligger. Föreligger jäv övergår 
beslutanderätten till närmsta chef. 



3  

Om delegat inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänsteledighet, jäv eller liknande får 
ställföreträdare överta beslutanderätten av ordinarie delegat, se förteckning nedan. Om ställföreträdare 
inte finns tillhanda och beslutet inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Om 
även denna chef är frånvarande och ärendet är brådskande beslutar förvaltningschef. 

 
 

Delegat Ställföreträdare 
Ordförande Vice ordförande 
Förvaltningschef Tf. förvaltningschef 
Verksamhetschef Tf. verksamhetschef 
Rektor Stf. rektor 

 

 

Rektorers och förskolechefers ansvar med stöd av skollagen och andra 
författningar 
En stor del av nämndens ansvarområde regleras i skollagen. Enligt 2 kap. 9 och 10 §§ skollagen 
ansvarar rektor respektive förskolechef för sin enhets inre organisation och fattar alla beslut 
hänförliga till denna. Beslutanderätten i dessa frågor följer direkt av lagen och utgör inte en av 
nämnden delegerad beslutanderätt. Exempel på sådana beslut är fördelning av barn och elever på 
klasser och grupper, fastställande av schema för undervisningen och beslut i fråga om personalens 
kompetensutveckling. 

Rektor och förskolechef har även en i skollagen direkt utpekad beslutanderätt i vissa ärenden, 
t.ex. rektors beslut att tilldela elev en skriftlig varning enligt 5 kap. 11 § skollagen. 

 
Rektor och förskolechef har enligt skollagen rätt att delegera vissa uppgifter, såvida det inte 
uttryckligen anges i skollagen att beslutanderätten inte får delegeras. 

 
Överklagande 
I de fall det särskilt anges kan ett beslut överklagas genom förvaltningsbesvär hos allmän 
förvaltningsdomstol respektive Skolväsendets överklagandenämnd. De flesta övriga beslut kan 
överklagas genom laglighetsprövning, reglerna för detta finns i 13 kap. kommunallagen. Ett 
beslut ska överklagas skriftligt. 

För vissa beslut råder överklagandeförbud vilket i så fall anges särskilt i lag. 

 
Laglighetsprövning 
Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 
tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över 
beslutet justerats. 
 
Beslutsfattaren har ingen skyldighet att bifoga anvisning om hur man begär laglighetsprövning. 

Överklagandet ska inges skriftligt direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 
Göteborg. 

Förvaltningsrätten kan endast pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Domstolen kan 
upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe. 
 
Förvaltningsbesvär 
Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur beslut 
enligt denna författning ska överklagas. Det blir då istället fråga om förvaltningsbesvär. Enligt 
skollagen kan vissa beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol och vissa till Skolväsendets 
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överklagandenämnd. 

Beslut om att inte lämna ut en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling kan överklagas 
till Kammarrätten i Göteborg. 

Överklagande genom förvaltningsbesvär ska normalt ske inom tre veckor från den dag då klagande 
fått del av beslutet. Överklagandet ska inges till den myndighet som har meddelat beslutet, vilken i 
sin tur prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet inkommit i rätt tid ska 
överklagandet översändas till anvisad överinstans. Har överklagandet inkommit för sent ska aktuell 
delegat fatta ett avvisningsbeslut vilket i sin tur kan överklagas. 

Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. 
Prövningsinstansen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe. 

Vilka ärenden som går att överklaga genom förvaltningsbesvär och till vilken instans framgår av 
delegeringsförteckningen i kolumnen ”Anmärkning”. 

Förkortningar 
 

Lagrum Förkortning 
Skollag (2010:800) SL 
Skolförordning (2011:185) SF 
Tryckfrihetsförordning (1949:105) TF 
Kommunallag (2017:725) KL 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL 
Förvaltningslag (2017:900) FL 
Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 
2016/679 

GDPR 
 

 
Delegat Förkortning 
Arbetsutskott AU 
Ordförande ORDF 
Förvaltningschef FC 
Avdelningschef ekonomi och lokaler CE 
Administrativ chef AC 
Utvecklingschef UC 
Chef förskoleverksamhet CF 
Grundskolechef GRC 
Rektor R 
Verksamhetschef  skolhälsovården VC SHV 
Kommunjurist KJ 
Förvaltningsjurist FJ 
Enhetschef lokaler och vaktmästeri ELV 
Enhetschef skoladministration ES 
Enhetschef flerspråkighet EF 

 



5  

Förteckning över delegerade beslut 
 

1. Huvudmannens ansvar för verksamhetens innehåll 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
1.1 Beslut om läsårstider FC SF 3 kap 3 §,   

1.2 Utredningsskyldighet gällande 
anmälan om kränkande behandling 

R SL 6 kap 10 §  

1.3 Avge yttrande till Skolinspektionen, 
Barn- och elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmannen och 
förvaltningsdomstol i ärenden som 
rör enskilda barn och elever, såvida 
yttrandena inte avser skadestånd, 
vite eller andra ersättningar 

CF, 
GRC 

SL 2 kap 8 §  

1.4 Avge yttrande till Barn- och 
elevombudet, Diskriminerings- 
ombudsmannen och 
förvaltningsdomstol i ärenden som 
rör enskilda barn och elever 
gällande skadestånd, vite eller andra 
ersättningar 

FC SL 2 kap 8 §  

 
 

2. Förskola och pedagogisk omsorg 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
2.1 Beslut om att erbjuda placering i 

förskola i den omfattning det behövs 
med hänsyn till barnets egna behov 
på grund av familjens situation i 
övrigt 

R SL 8 kap 5 §  

2.2 Beslut om utökad vistelsetid för 
barn i förskola vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga 

R SL 8 kap 6 §  

2.3 Beslut om placering av barn i 
förskola som på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i form 
av förskola 

R SL 8 kap 7 §  

 
 

3. Förskoleklass, grundskola och fritidshem 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
3.1 Beslut att ta emot barn tidigare än 

höstterminen det år barnet fyller sex 
år 

GRC SL 7 kap. 11 §, 7 kap 
11a §, första stycket, 
första punkten 

 

3.2 Beslut om uppskjuten  skolplikt GRC SL 7 kap 10 § 2 st Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
SL 28 kap 12 § 
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3.3 Beslut om förlängning av skolplikt R SL 7 kap 13 § 2 st Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
SL 28 kap 12 § 

3.4 Beslut om skolpliktens upphörande 
i förtid 

R SL 7 kap 14 § 2 st Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
SL 28 kap 12 § 

3.5 Föreläggande till vårdnadshavare 
att fullgöra sina skyldigheter om en 
skolpliktig elev inte fullgör sin 
skolgång och detta beror på att 
elevens vårdnadshavare inte har 
gjort vad denne är skyldig att göra 
för att så ska ske 

GRC SL 7 kap 23 § 1 st Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
SL 28 kap 5 § 

3.6 Beslut om att få slutföra högsta 
årskursen även om skolplikten 
upphör dessförinnan 

R SL 7 kap. 15 § 1 st.  

3.7 Beslut om att, efter skolpliktens 
upphörande, få slutföra utbildningen 
under ytterligare två år 

R SL 7 kap. 15 § 2 st.  

3.8 Beslut om placering av elev i 
förskoleklass och grundskola 

R SL 9 kap 15 §, 10 kap 
30 § 

Avslagsgrund enligt 
paragrafernas 2 st kan 
överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § 

3.9 Beslut om att erbjuda placering i 
fritidshem i den omfattning det 
behövs med hänsyn till elevens egna 
behov på grund av familjens 
situation i övrigt 

R SL 14 kap 5 §  

3.10 Beslut om placering av elev i 
fritidshem som på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i form 
av fritidshem 

R SL 14 kap 6 §  

3.11 Beslut om att erbjuda placering i 
fritidshem istället för öppen 
fritidsverksamhet om eleven på 
grund av fysiska, psykiska eller 
andra skäl är i behov av sådant 
särskilt stöd i sin utveckling som 
endast kan erbjudas i fritidshem 

R SL 14 kap 7 §  

3.12 Beslut om mottagande av barn i 
grundskolan som är bosatta i 
annat land 

GRC SF 4 kap 2 §  

3.13 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 

R SF 9 kap 3 § 2 st  

3.14 Mottagande på försök i annan 
skolform 

R SL 7 kap 8 § Beslut efter hörande av 
berörda rektorer 

3.15 Beslut om elevs integrering i annan 
skolform 

GRC SL 7 kap 9 § 1 st Beslut efter hörande av 
berörda rektorer 
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3.16 Medgivande att ett skolpliktigt barn 
får fullgöra skolplikten på annat sätt 
än som anges i skollagen 

GRC SL 24 kap 23, 25 §§ Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
SL 28 kap 5 § 

3.17 Återkallelse av medgivande att ett 
skolpliktigt barn får fullgöra 
skolplikten på annat sätt än som 
anges i skollagen 

GRC SL 24 kap 24, 25 §§ Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
SL 28 kap 5 § 

 
4. Grundsärskolan 

 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
4.1 Beslut om uppskjuten skolplikt R SL 7 kap 10 § 2 st Kan överklagas till 

skolväsendets 
överklagandenämnd, 
SL 28 kap 12 § 

4.2 Beslut om förlängning av skolplikt R SL 7 kap 13 § 2 st Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
SL 28 kap 12 § 

4.3 Beslut om skolpliktens upphörande 
i förtid 

R SL 7 kap 14 § 2 st Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
SL 28 kap 12 § 

4.4 Beslut om mottagande i 
grundsärskolan 

GRC SL 7 kap 5 § Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § 

4.5 Beslut om en elev som tas emot i 
grundsärskolan huvudsakligen ska 
läsa ämnen eller ämnesområden 

GRC SL 11 kap 8 § 1 st 1 men  

4.6 Beslut om placering av elev i 
grundsärskola 

GRC SL 11 kap 29 § Avslagsgrund enligt 
paragrafens 2 st kan 
överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § 

4.7 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 

R SF 10 kap 2 § 2 st  

4.8 Mottagande på försök i annan 
skolform 

R SL 7 kap 8 § Beslut efter hörande av 
berörda rektorer 

4.9 Beslut om elevs integrering i annan 
skolform 

GRC SL 7 kap 9 § 1 st Beslut efter hörande av 
berörda rektorer 

4.10 Beslut om mottagande av barn i 
grundsärskolan som är bosatta i 
annat land 

GRC SF 4 kap 2 §  

 
 
 



8  

 

 

5. Beslut och yttrande vid interkommunala placeringar 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
5.1 Avge yttrande över placering av 

barn i förskola i annan kommun 
CF SL 8 kap 13 §  

5.2 Inhämtande av yttrande och beslut 
om mottagande av barn i förskolan 
från annan kommun 

CF SL 8 kap 13 §  

5.3 Beslut om att inte lämna bidrag för 
särskilt stöd i fråga om barn i 
förskola som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd då det i 
sådant fall uppstår betydande 
organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för kommunen 

CF SL 8 kap 17 § 2 st sista 
men 

 

5.4 Avge yttrande över placering av 
barn i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i annan kommun 

GRC SL 9 kap 13 §, 10 kap 24 
§, 11 kap 25 § 

 

5.5 Inhämtande av yttrande och beslut 
om mottagande av elev i 
förskoleklass, grundskolan och 
grundsärskolan från annan kommun 

GRC SL 9 kap 13 §, 10 kap 25 
§, 11 kap 25 § 

 

5.6 Beslut om att inte lämna bidrag för 
särskilt stöd i fråga om elev i 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem som 
har ett omfattande behov av särskilt 
stöd då det i sådant fall uppstår 
betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för 
kommunen 

GRC SL 9 kap 16 § 2 st sista 
men, 10 kap 34 § 2 st sista 
men, 11 kap 33 § 2 st, 
sista men, 14 kap 14 § 2 
st sista men 

 

 

6.  Beslut om bidrag till fristående huvudmän m.m. 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
6.1 Beslut om grundbelopp till 

huvudman för fristående 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 

FC SL 8 kap. 21-22 §§, 25 
kap. 11-12 §§, 9 kap. 19-
20 §§, 10 kap. 37-38 §§, 
11 kap. 36-37 §§ och 14 
kap. 15-16 §§ 

Kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol, SL 28 
kap. 5 § 

6.2 Beslut om tilläggsbelopp till 
huvudman för fristående förskola 
och pedagogisk omsorg 

CF SL 8 kap. 21 och 23 §§ 
samt 25 kap. 11 och 13 §§ 

Kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol, SL 28 
kap. 5 § 

6.3 Beslut om tilläggsbelopp till 
huvudman för fristående 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 

GRC SL 9 kap. 19 och 21 
§§, 10 kap. 37 och 39 
§§, 11 kap. 36 och 38 
§§ samt 14 kap. 15 
och 17 §§ 

Kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol, SL 28 
kap. 5 § 

6.4 Avge yttrande till 
förvaltningsdomstol i mål 
angående bidrag till fristående 
huvudman för förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och 
fritidshem 

FC   
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7. Ekonomiärenden 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
7.1 Beslut om avstängning från plats i 

förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem i de fall kravrutinerna 
fullföljts och avgiften inte 
erlagts 

FC   

7.2 Beslut om av- eller nedskrivning 
av fordran för debiterad avgift för 
förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem i de fall avgiften inte 
erlagts 

• 0-100000kr 
• Därutöver 

 
 
 
 
 
CE 
AU 

  

7.3 Upphandling och avtal upp till ett 
värde av 

 
• 75 prisbasbelopp 

 

• 25 prisbasbelopp 
 

• 10 prisbasbelopp 
 
 
 
 
 
 
Upphandling och avtal (ej leasing) 
upp till ett värde av 

 

• 2 prisbasbelopp 

 
 

AU 

FC 

CE, 
UC, 
AC, 
CF, 
GRC 

 
 
 
 
R, ELV, 
ES, EF 

  

7.4 Beslut om avgiftsbefrielse för plats 
av barn i förskola och pedagogisk 
omsorg mer än 15 timmar/vecka 

CF SL 8 kap 16 §, 25 kap 9 
§ 

 

7.5 Beslut om avgiftsbefrielse för 
placering av elev i fritidshem 

GRC SL 14 kap 12 §  

7.6 Försäljning av lös egendom upp till 
ett värde av 

 
• 0-100000kr 
• Därutöver 

 
 
 
CE 
AU 
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7.7 Beslut om kostnadstäckning för elev 
som måste bo utanför det egna 
hemmet till följd av sin skolgång 

GRC SL 10 kap 29 § 3 st Kan överklagas till skol- 
väsendets överklagande- 
nämnd, SL 28 kap 12 § 

 

8. Skolskjuts och elevresor 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
8.1 Beslut om skolskjuts GRC SL 10 kap 32, 33, 40 §§, 

11 kap 31, 32, 39 §§,  
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
eller enligt reglerna 
om 
laglighetsprövning 

 

9. Offentlighet och sekretess 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
9.1 Pröva utlämnande av allmän 

handling; beslut att inte lämna ut 
allmän handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende handlingar som 
förvaras/diarieförs på förskole- 
och grundskoleförvaltningens 
kansli 

KJ, FJ TF 2 kap 12, 14 §§, 
OSL 6 kap 3,4, 5 §§, 
10 kap 14 § 

Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
OSL 6 kap 8 § 

9.2 Pröva utlämnande av allmän 
handling; beslut att inte lämna ut 
allmän handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende handlingar som 
förvaras/diarieförs på förskole- 
och grundskoleförvaltningens 
enheter 

R TF 2 kap 12, 14 §§, 
OSL 6 kap 3,4, 5 §§, 
10 kap 14 § 

Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
OSL 6 kap 8 § 

9.3 Pröva utlämnande av allmän 
handling; beslut att inte lämna ut 
allmän handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende medicinska 
journaler 

VC SHV TF 2 kap 12, 14 §§, 
OSL 6 kap 3,4, 5 §§, 
10 kap 14 § 

Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
OSL 6 kap 8 § 
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10. Personal- och arbetsgivarärenden 
Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 

10.1 Besluta om anställning av personal 
inom ekonomiska ramar. 

FC med 
vidaredelegering 

  

10.2 Besluta om anställning av personal 
som inte är legitimerad och behörig 
förskollärare/lärare längre tid än 6 
månader. 

FC med 
vidaredelegering 

SL 2 kap 19 §  

10.3 Besluta om uppsägning och avsked av 
personal 
 
Besluta om avtal om anställningens 
upphörande, som innehåller 
avgångsvederlag eller annan 
ekonomisk uppgörelse. 

FC i samråd med 
personalchef 

  

10.4 Besluta om tjänstledighet som inte är 
reglerad i lag eller avtal enligt av 
personalutskottet fastställda riktlinjer. 

FC med 
vidaredelegering 

  

10.5 Besluta om löneförmåner som inte 
reglerade i lag eller avtal vid 
tjänstledighet eller vid anställningens 
upphörande enligt av 
personalutskottet fastställda riktlinjer. 

FC i samråd 
med 
personalchef 

  

10.6 Besluta om lön och övriga 
anställningsvillkor enligt av 
personalutskottet fastställda 
riktlinjer. 

FC med 
vidaredelegering 

  

10.7 Besluta i frågor som berör 
underställd förvaltningsorganisation. 

FC med 
vidaredelegering 

  

 

11. Övrigt 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 
11.1 Beslut i brådskande ärenden där 

nämndens avgörande inte kan 
avvaktas 

ORDF KL 6 kap 39 §  

11.2 Yttranden i ärenden som är av 
enklare art 

FC KL 6 kap 37 §  

11.3 Deltagande vid kurser och 
konferenser för förtroendevalda 

AU Bestämmelse om 
ersättningar och 
arvoden till 
förtroendevalda 2019-
2022 punkt 2 

 

11.4 Beslut att avvisa för sent 
inkommit överklagande 

KJ, FJ FL 36 § Avvisningsbeslut kan 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol, 
FL 40 § 
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11.5 Omprövning/rättelse av beslut Delegat 
som fattat 
ursprungs- 
beslutet 

FL 36-39 §  

11.6 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal i 
samband med tecknande av avtal om 
inköp eller försäljning av varor/ 
tjänster 

Delegat 
som fattat 
ursprungs- 
beslutet 

The General Data 
Protection Regulation, 
artikel 28 

 

11.7 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal som inte 
sker i samband med annat avtal 

FC GDPR, artikel 28 
 

 

11.8 Beslut om att helt eller delvis avslå 
framställan om begäran av utövande 
av den registrerades rättigheter. 

GRC, CF GDPR, artikel 12.5 och 
15–21 

Beslut kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol 

11.9 Beslut om att inte anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet 
 

GRC, CF GDPR, artikel 33  

11.10 Beslut om att begränsa tillträde till 
förskolas och grundskolas lokaler och 
område (tillträdesförbud) 

R   

 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2019-06-11 Dnr: FGN 2019/0421-1  

 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Line Isaksson Eriksoo,    

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Dataskyddsombud förskole- och 

grundskolenämnden 

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 
 

1. utse Marinette Edlund till dataskyddsombud för förskole- och 

grundskolenämnden från och med 1 juli 2019 till och med 30 juni 

2020. 

 

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

personuppgifter och började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då 

personuppgiftslagen, PuL. 

 

Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska 

varje nämnd utse ett dataskyddsombud.  

 

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland 

annat ha följande uppgifter: 

 Informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar 

personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen 

 Övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och 

utbilda personal 

 På begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 

dataskydd och övervaka genomförandet 

 Samarbeta med tillsynsmyndigheten 

 Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör 

behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra 

frågor. 

 
En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på 
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person 
som utses ska ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval 
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av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra 
uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. 
 

Övervägande 
Nuvarande dataskyddsombud är ledig från och med 1 juli 2019 till och med 30 

juni 2020 varför förskole- och grundskolenämnden behöver utse ett 

vikarierande dataskyddsombud för denna period.  

 

Ekonomi och verksamhet  
Medel finns avsatta för tjänsten. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Lars Karlsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

 

Protokollsutdrag 
Marinette Edlund 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
FGN au § 40 Dnr FGN 2019/0309 

 
 

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

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 
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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

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. 
 

Beslutsunderlag 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare, beslut av kommunfullmäktige 2015-12-10, dnr KS 2015/0500 

 

Övervägande 
Inom Förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområde har skol- 

och särskoleskjutstrafik upphandlats och avtal har upprättats med 

Hallandstrafik 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. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Uppföljning, kontroll och utveckling 

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. 

  

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



 
 

Beslutsförslag 1 (3) 
2019-05-16 Dnr: FGN 2019/0309-1  

 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Jenny Gardtman 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Redovisning enligt program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 
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: 
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 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt 

i verksamhetsplaner. 

 
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. 
 

Beslutsunderlag 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare, beslut av kommunfullmäktige 2015-12-10, dnr KS 2015/0500 

 

Övervägande 
Inom Förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområde har skol- och 

särskoleskjutstrafik upphandlats och avtal har upprättats med Hallandstrafik 

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 
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 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 

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.  

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Susanna Hanson Maria Wirén 

Förvaltningschef Utvecklingschef 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 



 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15,Östra 

Vallgatan 12 (hiss) 

 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se 

TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg 432 80 Varberg  0340-67 64 52  www.varberg.se 

 

 

 1 (3) 

2015-12-10 Dnr: KS 2015/0500-1  

   

   

Kommunledningskontoret    

Marcus Andersson,  0340-69 71 94    

   

 

 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 

utförs av privata utförare 

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 

riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från 1 januari 

2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka 

allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

 

Lagstiftning 

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska 

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat utförare 

- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få 

insyn i verksamheten 

- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar 

till privata utförare 

- i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål 

och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare 

- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja 

mellan olika utförare. 

 

Privat utförare 

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild 

individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om 

olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna 

organisationer etc. 

 

Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling främst enligt lagen 

om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, 

energi och transporter (LUF) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknats. 

 

Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det 

kan handla om såväl hela verksamheter (t.ex. särskilda boenden för äldre), som delar 
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av en verksamhet med stor betydelse för invånaren (t.ex. måltidsverksamhet och 

städning i skolan). 

 

Avgränsningar 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla 

verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, 

gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur. 

 

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav 

på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet, generellt inte kan få 

genomslag på gällande avtal, där villkoren redan är reglerade. Krav som programmet 

lägger fast kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som 

ligger framåt i tiden.  

 

Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den 

verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom tillståndsgivning. Även 

utförare av personlig assistens enligt socialförsäkringsbalken är undantagna.  

 

Riktlinjer 

Kommunen är ansvarig även för verksamheter som genom avtal överlämnas till 

privata utförare. I ansvaret ligger att följa upp och kontrollera. 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 och att identifiera 

vilka risker som kan finnas. 

 

Uppföljning och kontroll av verksamhet som genom avtal lämnats över till privata 

utförare ska prioriteras och särskilt inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risken 

för ekonomiska oegentligheter. Kontroll- och uppföljningsarbete av verksamhet som 

bedrivs i egen regi ska utformas på liknande sätt som för privata utförare. 

 

Information ska lämnas om samtliga utförare, för att underlätta medborgarnas val när 

enskilda kan välja mellan olika utförare av den kommunala nämndens tjänster. 

 

Avtal 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 utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. Den 
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kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva avtalet 

ska vara tydligt reglerat i avtal. 

 

Rätt till insyn 

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det 

möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till privat 

utförare. Utföraren ska lämna information när kommunen begär det. Utförarens 

skyldigheter att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas 

utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller inte 

anses utgöra företagshemligheter enligt lag. 

 

I avtalen ska det fastslås att utföraren ska biträda kommunen vid uppföljning och 

utvärdering av verksamheten, lämna nödvändiga statistikuppgifter och rapportera in 

nödvändiga övriga uppgifter. 

 

Berörd nämnd ska redovisa information till allmänheten om alla utförare. 

Informationen ska beskriva utförarens verksamhet och kvalitet. Informationen ska 

finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på andra sätt som bedöms lämpliga 

utifrån målgruppen. 

 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i detta 

program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde 

bedriver verksamheten enligt 

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten 

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i 

verksamhetsplaner 

- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt 

avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att 

- årligen följa upp hur nämnderna har arbetat utifrån programmets intentioner. 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Emil Biström    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande över motion om sammanslagning av 

kommunens IT-resurser

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

1. avstyrka motionen och lämna nedanstående yttrande.

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 1 april 2019 begärt yttrande från förskole- och 

grundskolenämnden om motion från Olle Hällnäs (SD) om sammanslagning 

av kommunens IT-resurser. Enligt motionen ska förslaget bidra till att nå mål 

om verksamhetseffektiviseringar genom digitalisering samt att skalfördelar 

och synergieffekter går förlorade utan en sammanslagning av kommunens IT-

resurser. 

Förskole- och grundskolenämndens uppdrag är att bedriva pedagogisk 

verksamhet. Att utveckla barns, elevers och medarbetares digitala kompetens 

är ett av skolväsendets centrala uppdrag. Kommunens centrala IT-avdelning å 

sin sida ansvarar för den kommungemensamma IT-infrastrukturen och 

kommungemensamma IT-system. Förskole- och grundskolenämnden köper 

drift för ett litet antal IT-system av IT-avdelningen. 

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott valde på sammanträdet den 

10 juni att återremittera yttrandet till förvaltningen med uppdrag att till 

nämnden den 24 juni komplettera ärendet efter avstämning med 

serviceförvaltningen. Avstämningen visar att servicenämnden valt att avstryka 

aktuell motion med hänvisning till serviceförvaltningens utredning över en 

samlad IT-avdelning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Olle Hällnäs (SD) om sammanslagning av kommunens IT-

resurser 

Återremiss fgn au § 42, 2019-06-10 
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Övervägande 
Skolans pågående digitalisering skapar nya möjligheter för pedagogisk 

utveckling och administrativ effektivisering. Med digitala verktyg skapas nya 

förutsättningar för kreativitet och en ökad variation i undervisningen. Nya 

arenor för samarbete och individanpassad pedagogik skapar nya 

uttrycksmöjligheter för både elever och lärare. Rätt använt kan en 

behovsdriven digitalisering stödja ett fördjupat lärande, öka motivationen och 

effektivisera skoladministrationen. 

Inköp och vidareutveckling av digitala tjänster och system måste ta sitt 

ursprung i användarnas och verksamheternas faktiska behov. För att kunna 

möta behov och göra prioriteringar krävs kompetens, kunskap och erfarenhet 

om det specifika verksamhetsområdet för förskola och grundskola. 

Den nationella IT-strategin för skolområdet är direkt 

styrande och omfattar krav på lärmiljöer och beskriver hur den digitala 

kompetensen ska utvecklas. För att lyckas att uppnå styrdokumentens mål och 

kunskapskrav krävs att verksamheten utifrån sin profession gör bedömning 

och avvägning av vad och på vilket sätt digitaliseringen i pedagogisk 

verksamhet sker. 

Förvaltningen ser att ett nära stöd är en avgörande faktor för att medarbetare 

och chefer ska uppfatta att stödet är effektivt och tillgängligt. Att centralisera 

och skapa en än större central IT-organisation kan innebära att det krävs 

parallella organiseringar för att hantera lokala behov som i sin tur medför 

sämre flexibilitet och en tröghet då även beslutsväg kommer längre från 

verksamheten. Förvaltningen ser en stor risk att utvecklingsarbetet påverkas 

negativt och verksamhetsspecifika behov inte kommer att tillgodoses då 

kompetens och kunnande kring den komplexa lärmiljön och 

undervisningsprocesser inte finns. 

Avstämning med serviceförvaltningen visar att servicenämnden valt att 

avstryka aktuell motion med hänvisning till serviceförvaltningens utredning 

över en samlad IT-avdelning. 

Ekonomi och verksamhet  
Förvaltningen ser inte att det finns några väsentliga skalfördelar eller 

synergieffekter av en sammanslagning av IT-resurser avseende de 

verksamhetsspecifika behov som finns inom ramen för förskole- och 

grundskolenämndens uppdrag. 
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Samråd 
Samråd har skett med serviceförvaltningen 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Susanna Hanson Maria Wirén 

Förvaltningschef Utvecklingschef  

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

FGN au § 42 Dnr FGN 2019/0269 

Yttrande över motion om sammanslagning av 
kommunens IT-resurser 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att till nämnden

den 24 juni komplettera ärendet efter avstämning med

serviceförvaltningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Netterberg (M), ordf. yrkar att arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att till nämnden

den 24 juni komplettera ärendet efter avstämning med

serviceförvaltningen.

Beslutsordning 
Ordförande frågor om arbetsutskottet kan fatta beslut enligt ordförandes 

förslag och finner att så sker. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 1 april 2019 begärt yttrande från förskole- och 

grundskolenämnden om motion från Olle Hällnäs (SD) om 

sammanslagning av kommunens IT-resurser. Enligt motionen ska förslaget 

bidra till att nå mål om verksamhetseffektiviseringar genom digitalisering 

samt att skalfördelar och synergieffekter går förlorade utan en 

sammanslagning av kommunens IT-resurser. 

Förskole- och grundskolenämndens uppdrag är att bedriva pedagogisk 

verksamhet. Att utveckla barns, elevers och medarbetares digitala 

kompetens är ett av skolväsendets centrala uppdrag. Kommunens centrala 

IT-avdelning å sin sida ansvarar för den kommungemensamma IT-

infrastrukturen och kommungemensamma IT-system. Förskole- och 

grundskolenämnden köper drift för ett litet antal IT-system av IT-

avdelningen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Olle Hällnäs (SD) om sammanslagning av kommunens IT-

resurser 
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Övervägande 
Skolans pågående digitalisering skapar nya möjligheter för pedagogisk 

utveckling och administrativ effektivisering. Med digitala verktyg skapas 

nya förutsättningar för kreativitet och en ökad variation i undervisningen. 

Nya arenor för samarbete och individanpassad pedagogik skapar nya 

uttrycksmöjligheter för både elever och lärare. Rätt använt kan en 

behovsdriven digitalisering stödja ett fördjupat lärande, öka motivationen 

och effektivisera skoladministrationen. 

 

Inköp och vidareutveckling av digitala tjänster och system måste ta sitt 

ursprung i användarnas och verksamheternas faktiska behov. För att kunna 

möta behov och göra prioriteringar krävs kompetens, kunskap och 

erfarenhet om det specifika verksamhetsområdet för förskola och 

grundskola. 

 

Den nationella IT-strategin för skolområdet är direkt styrande och omfattar 

krav på lärmiljöer och beskriver hur den digitala kompetensen ska 

utvecklas. För att lyckas att uppnå styrdokumentens mål och kunskapskrav 

krävs att verksamheten utifrån sin profession gör bedömning och avvägning 

av vad och på vilket sätt digitaliseringen i pedagogisk verksamhet sker. 

 

Förvaltningen ser att ett nära stöd är en avgörande faktor för att 

medarbetare och chefer ska uppfatta att stödet är effektivt och tillgängligt. 

Att centralisera och skapa en än större central IT-organisation kan innebära 

att det krävs parallella organiseringar för att hantera lokala behov som i sin 

tur medför sämre flexibilitet och en tröghet då även beslutsväg kommer 

längre från verksamheten. Förvaltningen ser en stor risk att 

utvecklingsarbetet påverkas negativt och verksamhetsspecifika behov inte 

kommer att tillgodoses då kompetens och kunnande kring den komplexa 

lärmiljön och undervisningsprocesser inte finns. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

FGN au § 43 Dnr FGN 2019/0270 

Yttrande över motion om inrättande av 
förstelärartjänster i skolor med lägre 
måluppfyllelse 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. avstyrka motionen och lämna nedanstående yttrande.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Linda Berggren (S) och Peter Stoltz (S) deltar inte i beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 1 april 2019 begärt yttrande från förskole- och 

grundskolenämnden om motion från Gerhard Eriksson (V) om inrättande 

av förstelärartjänster i skolor med lägre måluppfyllelse.  

Förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare möjliggör finansiering av ett 

begränsat antal försteläraruppdrag i Varbergs kommun. 

Med förstelärare avses i förordningen (2013:70) en lärare som har visat 

särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat, ett starkt 

intresse för att utveckla undervisningen och i av huvudmannen bedöms 

som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till 

undervisningen. 

Det är huvudmannen som avgör vem som är kvalificerad att utses till 

förstelärare och lektor, hur rekryteringen ska gå till och vad de ska ha för 

arbetsuppgifter. Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på 

lärarens kvalifikationer utöver de som anges i förordningen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 1 april 2019 begärt yttrande från förskole- och 

grundskolenämnden om motion från Gerhard Eriksson (V) om inrättande 

av förstelärartjänster i skolor med lägre måluppfyllelse.  

Förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare möjliggör finansiering av ett 

begränsat antal försteläraruppdrag i Varbergs kommun. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2019-06-10 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Med förstelärare avses i förordningen (2013:70) en lärare som har visat 

särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat, ett starkt 

intresse för att utveckla undervisningen och i av huvudmannen bedöms 

som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till 

undervisningen. 

 

Det är huvudmannen som avgör vem som är kvalificerad att utses till 

förstelärare och lektor, hur rekryteringen ska gå till och vad de ska ha för 

arbetsuppgifter. Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på 

lärarens kvalifikationer utöver de som anges i förordningen. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Gerhard Eriksson (V) - om inrättande av förstelärartjänster i 

skolor med lägre måluppfyllelse. 

 

Övervägande 
I Varbergs kommun finns tidsbegränsade avtal som reglerar 

försteläraruppdraget om 3 år och de tidsbegränsade avtalen ger möjlighet 

till att identifiera vilken kompetens som krävs utifrån de behov som 

framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Försteläraruppdraget i Varberg följer de nationella villkoren och har ett 

övergripande fokus att öka likvärdigheten i undervisningens kvalitet. 

Kvalifikationskraven har fokus på ledarskap, kvalitets- och 

utvecklingsarbete samt kunskaper i ämnesdidaktik, formativ undervisning, 

digitalt lärande och kollegialt lärande. Förstelärare i Varbergs kommun är 

en viktig del i utvecklingen i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete.  

 

Antalet försteläraruppdrag per skola fördelas utifrån elevantal för att stödja 

och stärka hela organisationens utvecklingsarbete för en högre 

måluppfyllelse. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Emil Biström,    
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Yttrande över motion om inrättande av 

förstelärartjänster i skolor med lägre 

måluppfyllelse 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. avstyrka motionen och lämna nedanstående yttrande. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 1 april 2019 begärt yttrande från förskole- och 

grundskolenämnden om motion från Gerhard Eriksson (V) om inrättande av 

förstelärartjänster i skolor med lägre måluppfyllelse.  

 

Förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare möjliggör finansiering av ett 

begränsat antal försteläraruppdrag i Varbergs kommun. 

 

Med förstelärare avses i förordningen (2013:70) en lärare som har visat 

särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat, ett starkt intresse 

för att utveckla undervisningen och i av huvudmannen bedöms som särskilt 

kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. 

 

Det är huvudmannen som avgör vem som är kvalificerad att utses till 

förstelärare och lektor, hur rekryteringen ska gå till och vad de ska ha för 

arbetsuppgifter. Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på 

lärarens kvalifikationer utöver de som anges i förordningen. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Gerhard Eriksson (V) - om inrättande av förstelärartjänster i 

skolor med lägre måluppfyllelse. 

 

Övervägande 
I Varbergs kommun finns tidsbegränsade avtal som reglerar 

försteläraruppdraget om 3 år och de tidsbegränsade avtalen ger möjlighet till 
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att identifiera vilken kompetens som krävs utifrån de behov som framkommit i 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Försteläraruppdraget i Varberg följer de nationella villkoren och har ett 

övergripande fokus att öka likvärdigheten i undervisningens kvalitet. 

Kvalifikationskraven har fokus på ledarskap, kvalitets- och utvecklingsarbete 

samt kunskaper i ämnesdidaktik, formativ undervisning, digitalt lärande och 

kollegialt lärande. Förstelärare i Varbergs kommun är en viktig del i 

utvecklingen i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete.  

 

Antalet försteläraruppdrag per skola fördelas utifrån elevantal för att stödja 

och stärka hela organisationens utvecklingsarbete för en högre måluppfyllelse. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Förslaget i motionen skulle medföra konsekvenser för kvalitets- och 

utvecklingsarbetet för hela organisationen då flertalet skolor skulle fråntas 

förstelärarskap samt påverka det ledningsstöd som förstelärarna idag utgör på 

skolorna. 

 

Förslaget i motionen skulle inte påverka förskole- och grundskolenämndens 

ekonomi. 

 

Samråd 
Nuvarande villkor för karriärtjänst som förstelärare har tagits fram i samråd 

med fackliga representanter och har uppdaterats inför förstelärarperiod 2017-

07-01 – 2020-06-30. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Maria Wirén 

Förvaltningschef Utvecklingschef   

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 
 



Vänsterpartiet i Varberg                                           
                                            2019-03-10
   
    

Motion 

Inrätta förstelärartjänster i skolor med lägre måluppfyllelse. 

Bakgrund  

Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är idag 78 lärare förordnade som förstelärare i 
grundskolan på tidsbegränsade förordnanden till och med 2020-06-30. Dessa lärare har ett lö-
netillägg på 5 000 kronor per månad – ett lönetillägg som finansieras via riktade statsbidrag. 
Förstelärarna, som är fördelade på kommunens skolor, har olika utvecklingsuppdrag som hu-
vudmannen har identifierat.  
Specifikt för förstelärare gäller enligt förordningen (2013:70) att läraren ska ha visat särskilt 
god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och även i övrigt av huvudmannen bedömts 
som särskilt kvalificerad för undervisning. Förstelärarens arbetsuppgifter bör i allt väsentligt 
bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. 
Varbergs grundskolor når relativt goda resultat på genomsnittlig kommunnivå; drygt 87 pro-
cent av eleverna i årkurs 9 nådde gymnasiebehörighet med ett genomsnittligt meritvärde på 
230,3 läsåret 2017/2018. Dock varierar måluppfyllelsen mellan skolorna; på någon skola 
nådde endast 73 procent av eleverna gymnasiebehörighet med ett genomsnittligt meritvärde 
på 207,0, medan samtliga elever på någon annan skola nådde gymnasiebehörighet med ett ge-
nomsnittligt meritvärde på 254,0. 
Ojämlikheten mellan skolorna måste i möjligaste mån åtgärdas med olika insatser såsom 
bland annat förändrad resursfördelning och andra förutsättningar för lärarrekrytering. 

Förslag 

Vänsterpartiet föreslår en förändring i fördelningen av karriärtjänsterna innebärande att nuva-
rande förordnanden av förstelärare upphör per den 30 juni 2020 och att motsvarande nya för-
stelärartjänster utlyses endast på de skolor som uppvisar lägre måluppfyllelse än genomsnittet 
för kommunens grundskolor. 

	

Gerhard Eriksson 
Vänsterpartiet		
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FGN au § 44 Dnr FGN 2019/0288 

 
 

Yttrande över motion om kameraövervakning 
inom skolområden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. avstyrka motionen med hänvisning till att kamerabevakning inom 
skolområden ansöks om vid behov. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

och grundskolenämnden besluta 

 

1. avstyrka motionen med hänvisning till att kamerabevakning inom 

skolområden ansöks om vid behov. 

 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan fatta beslut enligt ordförandes 

förslag och finner att så sker. 

 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) har inkommit med en motion om kameraövervakning 

inom skolområden.  

 

Motionen hänvisar till ett ”antal tillbud på diverse skolor, exempel är 

förstörelse eller i andra fall droghandel inom skolområdet, där unga barn 

sedan hittar kanyler och annan narkotikarelaterad utrustning”. Vidare står 

det att ”självklart måste de tillbud som inträffar runt skolan stävjas på alla 

sätt möjliga, då det är en miljö våra barn vistas i”. 

 

Avslutningsvis uppmanar Hällnäs att ”söka och efter lyckad ansökan 

montera upp kameraövervakningssystem med tillhörande skyltar vid 

särskilt utsatta skolor”.  

 

Beslutsunderlag 
Motion om kameraövervakning inom skolområden, KS 2019/0100-3. 

 
 
 
 

Övervägande 
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Det är förvaltningens bedömning att behoven av kameraövervakning bör 

kartläggas och utredas vidare innan beslut kan lämnas. Förvaltningen 

föreslår följande åtgärder tillsvidare: 

 

1. Förstärka och förbättra utomhusbelysningen för ökad synlighet vid 

de skolor/förskolor och områden som definieras som särskilt 

utsatta.  

2. Fördjupad analys av behovet av kameraövervakning. Vilka 

skolor/förskolor är särskilt utsatta? Hur ser rektorer/förskolechefer 

(föräldrar och elever) på kameraövervakning? För- och nackdelar 

med kameraövervakning generellt? 

 
Datainspektionen, som sedan 1 augusti 2018 är ny tillstånds- och 

tillsynsmyndighet för kamerabevakning, menar att 

kamerabevakningslagens syfte är att se till att kamerabevakning bara 

används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. 

Enligt 2 § ska lagen (2018:1200) tillgodose behovet av kamerabevakning 

för berättigade ändamål och skydda fysiska personer mot otillbörligt 

intrång i den personliga integriteten.  

 

Kameraövervakning kan förebygga brott på flera sätt och vara direkt 

avskräckande genom att potentiella gärningsmän bedömer upptäcktsrisken 

som större i kameraövervakade områden. I sådana fall är det alltså risken 

att bli upptäckt, antingen på bar gärning eller i efterhand på en inspelning, 

som avskräcker från att begå brott. Forskning från bl.a. SOU (2009:87) 

tyder på att den avskräckande effekten av kameraövervakning är störst när 

det gäller planerade brott, framför allt olika typer av egendomsbrott som 

inbrott, stöld och skadegörelse. 

 

Vid kontakter med branschorganisationer, näringsidkare, kommuner och 

andra brukare av övervakningskameror har dessa rapporterat sina 

erfarenheter av kameraövervakning. Framförallt tycks övervakningen 

minska skadegörelse på skolor och i kollektivtrafik. Som 

brottsförebyggande åtgärd kan kameraövervakning även avbryta pågående 

brott, medverka till att utreda och bevisa brott samt öka tryggheten för 

enskilda. 

 

Vid bedömning av kameraövervakning ska det särskilt beaktas om 

bevakningen behövs för att (några exempel): 

 

1. Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller 

utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats.  

2. Förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra angrepp på 

någons liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom på en 

plats där det av särskild anledning finns risk för sådana angrepp.  
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3. Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning 

och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar, med 

mera.  

 

Kameraövervakning är dock inte en lösning som ska väljas i första hand. 

Ofta finns andra sätt att komma åt problemen och sådana bör väljas före 

kameraövervakning (några exempel):  

 

1. Inlåsning av särskilt värdefull utrustning  

2. Förstärkt skalskydd till vissa rum och utrymmen i skolan.  

3. Bättre belysning  

4. Ombyggnationer av ytor med skymd sikt  

5. Ökad vuxennärvaro  

6. Elevskyddsombud  

 

Säkerhetssamordnare Ronny Andersson på Räddningstjänsten Väst, menar 

att kameran är ett av många ”verktyg i verktygslådan” och ett bra 

komplement till andra åtgärder men ska helst aldrig vara första åtgärden 

som sätts in. Vanliga åtgärder kan till exempel vara bättre belysning, 

väktare/polis på plats, ombyggnation av ytor för bättre synlighet med mera. 

Innan positivt beslut om kameraövervakning ska det föras/sammanställas 

statistik över vad som har hänt och när.  

 

Ronny Andersson berättar vidare att det idag finns kameraövervakning vid 

två skolor i Varbergs kommun – PS Skrivares skola och Bockstensskolan. 

PS Skrivares skola har övervakning sedan 2007 och hade dessförinnan 

stora problem med krossade glasrutor (ca 350 000 kr/år), rån under 

kvällar/helger, otrygghet m.m. Idag upplevs platsen som tryggare och 

kostnaderna för krossat glas har minskat till en bråkdel.  

 

Bockstensskolan har övervakning sedan 2008 och hade dessförinnan 

problem med bränder, allmän oordning, droghandel m.m. Enligt Ronny 

Andersson är det minimal skadegörelse på plats idag och droghandeln har 

minskat avsevärt men problemen flyttar ofta till ett annat område. Med 

hjälp av kameran går det förvisso att identifiera/gripa de skyldiga och i 

förlängningen kanske avskräcka andra från att begå brott just där, men det 

förhindrar inte att brott begås överhuvudtaget. Räddningstjänsten 

samarbetar och arbetar förebyggande med polis, skola och socialen för att 

komma åt problematiken på ett djupare plan.  

 

Kameraövervakning förutsätter grundanalys och investeringar. En rapport 

från Brå beskriver hur användarna av kamerabevakning kanske tänker sig 

att uppgiften handlar om själva inköpet av utrustning och installering, och 

att de förebyggande vinsterna kan räknas hem med begränsade 

arbetsinsatser. Forskning och erfarenheter visar dock att det ofta är fråga 

om komplexa system som dels är krävande att utforma, dels kräver 

omfattande arbete för att fungera löpande. Arbetsinsatser för att driva och 

koordinera bevakningen och samverkan med andra operativa funktioner är 
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nödvändiga. Metoden kräver även tillräckliga personresurser och 

ekonomiska resurser samt både initiala och återkommande 

utbildningsinsatser.  

 

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



 
 

Beslutsförslag 1 (4) 
2019-05-08 Dnr: FGN 2019/0288-2  

 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Katarina Vukoja Andersson   

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
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Yttrande över motion om kameraövervakning 

inom skolområden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. lämna synpunkter enligt nedan yttrande. 

 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) har inkommit med en motion om kameraövervakning inom 

skolområden.  

 

Motionen hänvisar till ett ”antal tillbud på diverse skolor, exempel är 

förstörelse eller i andra fall droghandel inom skolområdet, där unga barn 

sedan hittar kanyler och annan narkotikarelaterad utrustning”. Vidare står det 

att ”självklart måste de tillbud som inträffar runt skolan stävjas på alla sätt 

möjliga, då det är en miljö våra barn vistas i”. 

 

Avslutningsvis uppmanar Hällnäs att ”söka och efter lyckad ansökan montera 

upp kameraövervakningssystem med tillhörande skyltar vid särskilt utsatta 

skolor”.  

 

Beslutsunderlag 
Motion om kameraövervakning inom skolområden, KS 2019/0100-3. 

 

Övervägande 
Det är förvaltningens bedömning att behoven av kameraövervakning bör 

kartläggas och utredas vidare innan beslut kan lämnas. Förvaltningen föreslår 

följande åtgärder tillsvidare: 

 

1. Förstärka och förbättra utomhusbelysningen för ökad synlighet vid de 

skolor/förskolor och områden som definieras som särskilt utsatta.  

2. Fördjupad analys av behovet av kameraövervakning. Vilka 

skolor/förskolor är särskilt utsatta? Hur ser rektorer/förskolechefer 
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(föräldrar och elever) på kameraövervakning? För- och nackdelar med 

kameraövervakning generellt? 

 
Datainspektionen, som sedan 1 augusti 2018 är ny tillstånds- och 

tillsynsmyndighet för kamerabevakning, menar att kamerabevakningslagens 

syfte är att se till att kamerabevakning bara används när övervakningsintresset 

väger tyngre än integritetsintresset. Enligt 2 § ska lagen (2018:1200) 

tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och skydda 

fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten.  

 

Kameraövervakning kan förebygga brott på flera sätt och vara direkt 

avskräckande genom att potentiella gärningsmän bedömer upptäcktsrisken 

som större i kameraövervakade områden. I sådana fall är det alltså risken att 

bli upptäckt, antingen på bar gärning eller i efterhand på en inspelning, som 

avskräcker från att begå brott. Forskning från bl.a. SOU (2009:87) tyder på att 

den avskräckande effekten av kameraövervakning är störst när det gäller 

planerade brott, framför allt olika typer av egendomsbrott som inbrott, stöld 

och skadegörelse. 

 

Vid kontakter med branschorganisationer, näringsidkare, kommuner och 

andra brukare av övervakningskameror har dessa rapporterat sina 

erfarenheter av kameraövervakning. Framförallt tycks övervakningen minska 

skadegörelse på skolor och i kollektivtrafik. Som brottsförebyggande åtgärd 

kan kameraövervakning även avbryta pågående brott, medverka till att utreda 

och bevisa brott samt öka tryggheten för enskilda. 

 

Vid bedömning av kameraövervakning ska det särskilt beaktas om 

bevakningen behövs för att (några exempel): 

 

1. Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 

eller lagföra brott på en brottsutsatt plats.  

2. Förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra angrepp på någons 

liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom på en plats där det 

av särskild anledning finns risk för sådana angrepp.  

3. Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 

säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar, med mera.  

 

Kameraövervakning är dock inte en lösning som ska väljas i första hand. Ofta 

finns andra sätt att komma åt problemen och sådana bör väljas före 

kameraövervakning (några exempel):  

 

1. Inlåsning av särskilt värdefull utrustning  

2. Förstärkt skalskydd till vissa rum och utrymmen i skolan.  
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3. Bättre belysning  

4. Ombyggnationer av ytor med skymd sikt  

5. Ökad vuxennärvaro  

6. Elevskyddsombud  

 

Säkerhetssamordnare Ronny Andersson på Räddningstjänsten Väst, menar att 

kameran är ett av många ”verktyg i verktygslådan” och ett bra komplement till 

andra åtgärder men ska helst aldrig vara första åtgärden som sätts in. Vanliga 

åtgärder kan till exempel vara bättre belysning, väktare/polis på plats, 

ombyggnation av ytor för bättre synlighet med mera. Innan positivt beslut om 

kameraövervakning ska det föras/sammanställas statistik över vad som har 

hänt och när.  

 

Ronny Andersson berättar vidare att det idag finns kameraövervakning vid två 

skolor i Varbergs kommun – PS Skrivares skola och Bockstensskolan. PS 

Skrivares skola har övervakning sedan 2007 och hade dessförinnan stora 

problem med krossade glasrutor (ca 350 000 kr/år), rån under kvällar/helger, 

otrygghet m.m. Idag upplevs platsen som tryggare och kostnaderna för krossat 

glas har minskat till en bråkdel.  

 

Bockstensskolan har övervakning sedan 2008 och hade dessförinnan problem 

med bränder, allmän oordning, droghandel m.m. Enligt Ronny Andersson är 

det minimal skadegörelse på plats idag och droghandeln har minskat avsevärt 

men problemen flyttar ofta till ett annat område. Med hjälp av kameran går 

det förvisso att identifiera/gripa de skyldiga och i förlängningen kanske 

avskräcka andra från att begå brott just där, men det förhindrar inte att brott 

begås överhuvudtaget. Räddningstjänsten samarbetar och arbetar 

förebyggande med polis, skola och socialen för att komma åt problematiken på 

ett djupare plan.  

 

Kameraövervakning förutsätter grundanalys och investeringar. En rapport 

från Brå beskriver hur användarna av kamerabevakning kanske tänker sig att 

uppgiften handlar om själva inköpet av utrustning och installering, och att de 

förebyggande vinsterna kan räknas hem med begränsade arbetsinsatser. 

Forskning och erfarenheter visar dock att det ofta är fråga om komplexa 

system som dels är krävande att utforma, dels kräver omfattande arbete för att 

fungera löpande. Arbetsinsatser för att driva och koordinera bevakningen och 

samverkan med andra operativa funktioner är nödvändiga. Metoden kräver 

även tillräckliga personresurser och ekonomiska resurser samt både initiala 

och återkommande utbildningsinsatser.  
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Ekonomi och verksamhet  
I första hand definiera vilka skolor/förskolor som ska förstärka och förbättra 

sin utomhusbelysning samt göra en kostnadsuppskattning. Om problematiken 

efter utvärdering av vidtagna åtgärder kvarstår ska en fördjupad analys av 

situationen klargöra huruvida kameraövervakning ska användas som metod.  

 

Det är kostsamt att sätta upp kameror och bedriva bevakning. Ett positivt 

beslut om kameraövervakning förutsätter därmed att ekonomiska medel 

tillförs i budget till förskole- och grundskolenämnden.  

 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Martin Lövström 

Förvaltningschef Enhetschef lokaler/vaktmästeri 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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FGN au § 45 Dnr FGN 2019/0315 

 
 

Yttrande över motion om barnkonventionen 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 
1. avstyrka motionen och lämna synpunkter enligt nedanstående 

yttrande. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Linda Berggren (S) och Peter Stoltz (S) deltar inte i beslutet. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Förskole- och 
grundskolenämnden på motion från Katarina Eiderbrant (S) om 
barnkonventionen. Motionären föreslår att alla nämnder ska redovisa vilka 
åtgärder de planerar att vidta för att säkerställa att FN:s Barnkonvention 
följs (i lämplig dokumentation, t.ex. handlingsplan) och att redovisningen 
ska presenteras för kommunfullmäktige senast december 2019. 
 
Om Barnkonventionen 
FN:s antagande av Barnkonventionen 1990 förpliktade samtliga stater  
att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder samt andra åtgärder som 
behövs för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. Det 
innebär bl.a. att lagstiftaren ska se till att svensk lagstiftningen stämmer 
överens med barnkonventionen genom: 

 Transformering som innebär att man inför/ändrar svenska 
bestämmelser så de överensstämmer med konventionens 
bestämmelser. 

 Konstaterande av normharmoni genom att konstatera att innehåll 
stämmer överens med svenska bestämmelser. 

 
Sedan dess har olika strategier för att stärka Barnkonventionens ställning i 
svensk lag och genomgångar av svensk lagstiftnings överensstämmelse med 
konventionen gjorts flera gånger.  
 

Vad innebär det att Barnkonventionen blir svensk lag? 

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter innebär att den 
får ställning som lag i Sverige. För att barnets rättigheter ska få genomslag 
behöver arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser i 
svensk lagstiftning fortsätta - vilket ökar förutsebarheten och ger 
rättstillämparen ytterligare stöd i tolkningen och tillämpningen av 
konventionen. 
 
Regeringen har tillsatt en utredning (Dir 2019:20) för att barnkonventionen 
ska få genomslag och betydelse för rättstillämpningen. Uppdraget ska 
redovisas den 15 november 2019. Utredningen ska ge ett stöd i det fortsatta 
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arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser inom 
olika rättsområden. Utredaren ska: 

 Göra en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis 
överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen.  

 Analysera innebörden i Barnkonventionens artiklar utifrån svenska 
förhållanden med återgivande av relevanta avgöranden från 
domstolar samt redogöra för relevanta delar av 
barnrättskommitténs allmänna kommentarer, trots att det inte är en 
rättskälla.  

 Redovisa hur bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att 
utrycka sina åsikter och få dem beaktade tolkas i den praktiska 
tillämpningen samt vilken innebörd de ges inom olika rättsområden 
samt analysera hur barnets bästa förhåller sig till andra intressen 
som ska beaktas.  

 

Beslutsunderlag 
Katarina Eiderbrant (S), motion ”Motion om barnkonventionen”, daterad 

2019-04-16 

 

Övervägande 
Förvaltningen anser att motionen ska avslås. Förvaltningen avstyrker att 
göra en separat handlingsplan med åtgärder som ska redovisas till 
kommunfullmäktige i december. 
 
För närvarande pågår ett arbete med nämndsmålen och till hösten kommer 
en verksamhetsplan tas fram för innevarande mandatperiod utifrån 
kommunens  styrmodell. Barnkonventionen har identifierats som ett 
prioriterat område som kommer omhändertas i verksamhetsplan. 
 
Förvaltningen vill invänta utredningen som regeringen  
kommer att presentera i mitten av november för att få praktiskt stöd i det 
i det kommande arbetet med barnkonventionen.  
   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2019-05-16 Dnr: FGN 2019/0315-3  

 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Jenny Gardtman 
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Yttrande över motion om barnkonventionen 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 
1. avstyrka motionen och lämna synpunkter enligt nedanstående 

yttrande. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Förskole- och grundskolenämnden 
på motion från Katarina Eiderbrant (S) om barnkonventionen. Motionären 
föreslår att alla nämnder ska redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta för 
att säkerställa att FN:s Barnkonvention följs (i lämplig dokumentation, t.ex. 
handlingsplan) och att redovisningen ska presenteras för kommunfullmäktige 
senast december 2019. 
 
Om Barnkonventionen 
FN:s antagande av Barnkonventionen 1990 förpliktade samtliga stater  
att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder samt andra åtgärder som behövs 
för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. Det innebär bl.a. 
att lagstiftaren ska se till att svensk lagstiftningen stämmer överens med 
barnkonventionen genom: 

 Transformering som innebär att man inför/ändrar svenska 
bestämmelser så de överensstämmer med konventionens 
bestämmelser. 

 Konstaterande av normharmoni genom att konstatera att innehåll 
stämmer överens med svenska bestämmelser. 

 
Sedan dess har olika strategier för att stärka Barnkonventionens ställning i 
svensk lag och genomgångar av svensk lagstiftnings överensstämmelse med 
konventionen gjorts flera gånger.  
 

Vad innebär det att Barnkonventionen blir svensk lag? 

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter innebär att den får 
ställning som lag i Sverige. För att barnets rättigheter ska få genomslag 
behöver arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser i 
svensk lagstiftning fortsätta - vilket ökar förutsebarheten och ger 
rättstillämparen ytterligare stöd i tolkningen och tillämpningen av 
konventionen. 
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Regeringen har tillsatt en utredning (Dir 2019:20) för att barnkonventionen 
ska få genomslag och betydelse för rättstillämpningen. Uppdraget ska 
redovisas den 15 november 2019. Utredningen ska ge ett stöd i det fortsatta 
arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser inom olika 
rättsområden. Utredaren ska: 

 Göra en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis 
överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen.  

 Analysera innebörden i Barnkonventionens artiklar utifrån svenska 
förhållanden med återgivande av relevanta avgöranden från domstolar 
samt redogöra för relevanta delar av barnrättskommitténs allmänna 
kommentarer, trots att det inte är en rättskälla.  

 Redovisa hur bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att 
utrycka sina åsikter och få dem beaktade tolkas i den praktiska 
tillämpningen samt vilken innebörd de ges inom olika rättsområden 
samt analysera hur barnets bästa förhåller sig till andra intressen som 
ska beaktas.  

 

Beslutsunderlag 
Katarina Eiderbrant (S), motion ”Motion om barnkonventionen”, daterad 

2019-04-16 

 

Övervägande 
Förvaltningen anser att motionen ska avslås. Förvaltningen avstyrker att göra 
en separat handlingsplan med åtgärder som ska redovisas till 
kommunfullmäktige i december. 
 
För närvarande pågår ett arbete med nämndsmålen och till hösten kommer en  
verksamhetsplan tas fram för innevarande mandatperiod utifrån kommunens  
styrmodell. Barnkonventionen har identifierats som ett prioriterat område 
som kommer omhändertas i verksamhetsplan. 

 
Förvaltningen vill invänta utredningen som regeringen  
kommer att presentera i mitten av november för att få praktiskt stöd i det 
i det kommande arbetet med barnkonventionen.    
 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Susanna Hanson Maria Wirén 

Förvaltningschef Utvecklingschef 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
FGN au § 46 Dnr FGN 2019/0176 

 
 

Yttrande över motion om fria arbets-
/skyddskläder i förskola, fritidshem och 
dagbarnvård 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
  

1. avstyrka motionen om fria arbets-/skyddskläder i förskola, 

fritidshem och dagbarnvård i Varbergs Kommun samt lämna 

nedanstående yttrande. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Linda Berggren (S) och Peter Stoltz (S) deltar inte i beslutet. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har lämnat in en motion om fria 

arbetskläder/skyddskläder för kvinnodominerade yrken som barnskötare, 

undersköterskor och förskollärare. Motionären ser det som en viktig 

jämställdhetsfråga eftersom många mansdominerade yrken i kommunen 

har rätt till fria arbetskläder/skyddskläder. Fria arbetskläder ses också som 

en förmån som kan underlätta rekryteringen av personal inom 

barnomsorgen. 

 

Birgitta Sagdahl Wildtberg föreslår i sin motion att Förskole- och 

grundskolenämnden skall undersöka behoven av arbets-/skyddskläder i 

förskola, fritidshem och dagbarnvård. I motionen anges också att Förskole-

och grundskolenämnden skall beviljas ett ökat anslag. 

 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen från Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) den 17 september 

2018 om fria arbetskläder inom förskola, fritidshem och dagbarnvård. 

Underlag till beslutsförslag från Personalkontoret, ”Svar på motion om fria 

arbetskläder/skyddskläder” inkl. sammanställning om fria arbets- och 

skyddskläder samt arbets- och skyddsskor 

 

Övervägande 
Personalkontoret har sedan tidigare ett arbetsmaterial kopplat till denna 

motion. I detta arbetsmaterial finns beskrivet hur arbetsgivaren ser på 

behovet av arbetskläder. 
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Här beskrivs hur arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets regelverk är 

skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för att förebygga 

skada och ohälsa hos medarbetaren. Skyddsskor och skyddskläder är en del 

av medarbetarens personliga skyddsutrustning. 

 

Arbetsgivaren ansvarar för den personliga skyddsutrustningen. Det är 

arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som 

arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den 

fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att 

använda. 

 

Arbetskläder och arbetsskor är inte personlig skyddsutrustning eftersom de 

inte är utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa. 

 

I det arbetsmaterial som togs fram utfördes en genomgång av vilka grupper 

i kommunen som har personlig skyddsutrustning (skyddsskor och 

skyddskläder) och/eller fria arbetsskor och arbetskläder. Ur detta 

arbetsmaterial framkom att det fanns yrkesgrupper såsom Hälso- och 

sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter), 

undersköterskor, vårdbiträden, lokalvårdare, måltidspersonal samt 

badpersonal som har fri tillgång till arbetskläder.  

 

Personal inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare bedömdes inte ha 

behov av personlig skyddsutrustning. När det gäller arbetskläder så har 

förskole- och grundskoleförvaltningen bekostat personligs överdragskläder 

och underställ till samtlig förskolepersonal inom förskola.  

Fritidshemspersonal har kläder för utomhusvistelse motsvarande 

skalkläder som delas mellan personalen på respektive fritidshem det vill 

säga kläderna är inte personliga. År 2015 avsattes extra mycket medel för 

att täcka behoven av arbetskläder inom fritidshem och efterföljande år har 

detta underhållits successivt.  

 

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



 
 

Beslutsförslag 1 (3) 
2019-04-12 Dnr: FGN 2019/0176-2  

 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,    

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Yttrande över motion om fria arbets-

/skyddskläder i förskola, fritidshem och 

dagbarnvård 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
  

1. avstyrka motionen om fria arbets-/skyddskläder i förskola, fritidshem 

och dagbarnvård i Varbergs Kommun samt lämna nedanstående 

yttrande. 

 

Beskrivning av ärendet 
Birgitta Sagdahl Wildtberg(S) har lämnat in en motion om fria 

arbetskläder/skyddskläder för kvinnodominerade yrken som barnskötare, 

undersköterskor och förskollärare. Motionären ser det som en viktig 

jämställdhetsfråga eftersom många mansdominerade yrken i kommunen har 

rätt till fria arbetskläder/skyddskläder. Fria arbetskläder ses också som en 

förmån som kan underlätta rekryteringen av personal inom barnomsorgen. 

Birgitta Sagdahl Wildtberg föreslår i sin motion att Förskole- och 

grundskolenämnden skall undersöka behoven av arbets-/skyddskläder i 

förskola, fritidshem och dagbarnvård. I motionen anges också att Förskole-och 

grundskolenämnden skall beviljas ett ökat anslag. 

 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen från Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) den 17 september 2018 

om fria arbetskläder inom förskola, fritidshem och dagbarnvård. 

Underlag till beslutsförslag från Personalkontoret, ”Svar på motion om fria 

arbetskläder/skyddskläder” inkl. sammanställning om fria arbets- och 

skyddskläder samt arbets- och skyddsskor 

 

Övervägande 
Personalkontoret har sedan tidigare ett arbetsmaterial kopplat till denna 

motion. I detta arbetsmaterial finns beskrivet hur arbetsgivaren ser på behovet 

av arbetskläder. 
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Här beskrivs hur arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets regelverk är skyldig 

att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för att förebygga skada och 

ohälsa hos medarbetaren. Skyddsskor och skyddskläder är en del av 

medarbetarens personliga skyddsutrustning. 

 

Arbetsgivaren ansvarar för den personliga skyddsutrustningen. Det är 

arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som 

arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den 

fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda. 

 

Arbetskläder och arbetsskor är inte personlig skyddsutrustning eftersom de 

inte är utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa. 

 

I det arbetsmaterial som togs fram utfördes en genomgång av vilka grupper i 

kommunen som har personlig skyddsutrustning (skyddsskor och 

skyddskläder) och/eller fria arbetsskor och arbetskläder. Ur detta 

arbetsmaterial framkom att det fanns yrkesgrupper såsom Hälso- och 

sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter), 

undersköterskor, vårdbiträden, lokalvårdare, måltidspersonal samt 

badpersonal som har fri tillgång till arbetskläder.  

 

Personal inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare bedömdes inte ha 

behov av personlig skyddsutrustning. När det gäller arbetskläder så har 

förskole- och grundskoleförvaltningen bekostat personligs överdragskläder 

och underställ till samtlig förskolepersonal inom förskola.  

Fritidshemspersonal har kläder för utomhusvistelse motsvarande skalkläder 

som delas mellan personalen på respektive fritidshem det vill säga kläderna är 

inte personliga. År 2015 avsattes extra mycket medel för att täcka behoven av 

arbetskläder inom fritidshem och efterföljande år har detta underhållits 

successivt.  

 

Ekonomi och verksamhet  
Det har tilldelats medel till detta de senaste åren och nedan följer en kort 
sammanställning.  

År  Klädkostnader 
för förskolans 
personal 

2017 175 330 
2018 117 793 
2019 69 179 
totalt 362 302 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen avsätter kontinuerligt medel för inköp 

av skalkläder till personal inom förskola. För fritidshemmen i Varbergs 

kommun finns det inte avsatta medel för inköp av arbetskläder.  

Tidigare år har det avsatts medel och utförts inköp av arbetskläder till 

personalen inom fritidshemsverksamhet. De olika skolorna i Varbergs 

kommun gör kontinuerligt inköp av skalkläder för personal inom 

fritidshemsverksamheten. Nedanstående tabell är en redogörelse av hur stora 

inköp av arbetskläder varit inom verksamheten fritidshem sedan 2015. 

 
År  Klädkostnader för fritidshemmens personal* 
2015 138 890 
2016 57 313 
2017 38 682 
2018 58 984 
2019 14 131 
Totalt 308 000 

 
*Denna sammanställning utgår från de material som finns tillgängligt från 

ekonomisystemet. 

 

Mot bakgrund av att det redan kontinuerligt avsätts pengar för arbetskläder 

föreslår förskole- och grundskoleförvaltningen nämnden att avstyrka 

motionen. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Martin Lövström 

Förvaltningschef Enhetschef vaktmästeri och lokaler 

 

Protokollsutdrag 
Personalkontoret 
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FGN au § 47 Dnr FGN 2019/0250 

 
 

Yttrande över motion om fria 
arbetsskor/skyddsskor 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta  
 

1. avstyrka motionen om fria arbetsskor i förskola och dagbarnvård i 

Varbergs Kommun samt lämna nedanstående yttrande. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Linda Berggren (S) och Peter Stoltz (S) deltar inte i beslutet. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har lämnat in en motion om fria arbetsskor för 

kvinnodominerade yrken som barnskötare, undersköterskor och 

förskollärare. Motionären ser det som en viktig jämställdhetsfråga eftersom 

många mansdominerade yrken i kommunen har rätt till fria arbetsskor. 

Fria arbetsskor är något som Linda Berggren(S) anser skall erbjudas alla 

yrkeskategorier som har behov av sådana och att Varbergs Kommun skall 

stå för kostnaden.  

 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen från Linda Berggren den 20 november 2017 om fria 

arbetsskor inom förskola, fritidshem och dagbarnvård. 

Sammanställning fria arbets- och skyddskläder samt arbets- och 

skyddsskor 

 

Övervägande 
Personalkontoret har sedan tidigare ett arbetsmaterial kopplat till denna 

motion. I detta arbetsmaterial finns beskrivet hur arbetsgivaren ser på 

behovet av arbetskläder och arbetsskor.  Här beskrivs hur arbetsgivaren 

enligt Arbetsmiljöverkets regelverk är skyldig att tillhandahålla personlig 

skyddsutrustning för att förebygga skada och ohälsa hos medarbetaren. 

Skyddsskor och skyddskläder är en del av medarbetarens personliga 

skyddsutrustning. Arbetsgivaren ansvarar för den personliga 

skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga 

skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska 

också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att 

den är säker att använda. 
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Arbetskläder och arbetsskor är inte personlig skyddsutrustning eftersom de 

inte är utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa. 

 

I det arbetsmaterial som togs fram utfördes en genomgång av vilka grupper 

i kommunen som har personlig skyddsutrustning (skyddsskor och 

skyddskläder) och/eller fria arbetsskor och arbetskläder. Ur detta 

arbetsmaterial framkom att det fanns yrkesgrupper såsom Hälso- och 

sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter), 

undersköterskor, vårdbiträden, lokalvårdare, måltidspersonal samt 

badpersonal som har fri tillgång till arbetskläder.  

 

Personal inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare bedömdes inte ha 

behov av personlig skyddsutrustning. När det gäller arbetsskor och 

arbetskläder så har förvaltningen gjort bedömningen att den grupp som är i 

behov av skyddsskor är verksamhetsvaktmästare. Vaktmästare arbetar med 

tunga lyft och har sådana arbetsuppgifter som innebär att det finns risk för 

skador.  

 

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



 
 

Beslutsförslag 1 (3) 
2019-05-24 Dnr: FGN 2019/0250-3  

 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 

 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,    

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Yttrande över motion om fria 

arbetsskor/skyddsskor 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta  
 

1. avstyrka motionen om fria arbetsskor i förskola och dagbarnvård i 

Varbergs Kommun samt lämna nedanstående yttrande. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren(S) har lämnat in en motion om fria arbetsskor för 

kvinnodominerade yrken som barnskötare, undersköterskor och förskollärare. 

Motionären ser det som en viktig jämställdhetsfråga eftersom många 

mansdominerade yrken i kommunen har rätt till fria arbetsskor. Fria 

arbetsskor är något som Linda Berggren(S) anser skall erbjudas alla 

yrkeskategorier som har behov av sådana och att Varbergs Kommun skall stå 

för kostnaden.  

 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen från Linda Berggren den 20 november 2017 om fria 

arbetsskor inom förskola, fritidshem och dagbarnvård. 

Sammanställning fria arbets- och skyddskläder samt arbets- och skyddsskor 

 

Övervägande 
Personalkontoret har sedan tidigare ett arbetsmaterial kopplat till denna 

motion. I detta arbetsmaterial finns beskrivet hur arbetsgivaren ser på behovet 

av arbetskläder och arbetsskor.  Här beskrivs hur arbetsgivaren enligt 

Arbetsmiljöverkets regelverk är skyldig att tillhandahålla personlig 

skyddsutrustning för att förebygga skada och ohälsa hos medarbetaren. 

Skyddsskor och skyddskläder är en del av medarbetarens personliga 

skyddsutrustning. Arbetsgivaren ansvarar för den personliga 

skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga 

skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska 
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också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är 

säker att använda. 

Arbetskläder och arbetsskor är inte personlig skyddsutrustning eftersom de 

inte är utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa. 

 

I det arbetsmaterial som togs fram utfördes en genomgång av vilka grupper i 

kommunen som har personlig skyddsutrustning (skyddsskor och 

skyddskläder) och/eller fria arbetsskor och arbetskläder. Ur detta 

arbetsmaterial framkom att det fanns yrkesgrupper såsom Hälso- och 

sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter), 

undersköterskor, vårdbiträden, lokalvårdare, måltidspersonal samt 

badpersonal som har fri tillgång till arbetskläder.  

 

Personal inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare bedömdes inte ha 

behov av personlig skyddsutrustning. När det gäller arbetsskor och 

arbetskläder så har förvaltningen gjort bedömningen att den grupp som är i 

behov av skyddsskor är verksamhetsvaktmästare. Vaktmästare arbetar med 

tunga lyft och har sådana arbetsuppgifter som innebär att det finns risk för 

skador.  

 

Ekonomi och verksamhet  
I Varbergs kommun arbetar inom förskola och fritidshem ca 1 130  

månadsavlönade medarbetare.  

Priset för ett par godkända och ändamålsenligt arbetsskor/skyddsskor 

uppskattas till 1500 kr. 

 

Totalpris för ett par skor är då 1 695 000kr. Skorna beräknas hålla i 1 år, vilket 

ger en årlig kostnad motsvarar 1 695 000 kr. 

 

Mot bakgrund av den höga kostnaden föreslår förskole- och 

grundskoleförvaltningen nämnden att avstyrka motionen. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Martin Lövström 

Förvaltningschef Enhetschef vaktmästeri och lokaler   

 

Protokollsutdrag 
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Personalkontoret 
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FGN au § 48 Dnr FGN 2019/0258 

Verksamhetsanpassningar grundskola 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till förskole- och grundskolenämnden utan 
förslag till beslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Hagaskolan 

Åtgärder måste göras för att anpassa Hagaskolan inomhus, i både 

huvudbyggnaden och slöjdsalar, samt anpassningar av utemiljö/entréer för 

att möjliggöra tillgänglighet och inkludering. Anpassningen behöver göras 

till höstterminen 2020. 

Serviceförvaltningen bedömer utgiften för anpassningen till 750 tkr och 

finansieringen föreslås som investering.  

Åtgärder måste göras för att tillskapa en handikapparkering i anslutning till 

angöring av skolan/skolgården för att möjliggöra tillgänglighet och 

inkludering och att denna kan angöras på ett trafiksäkert sätt.  

Serviceförvaltningen bedömer utgiften för anpassningen till 120 tkr och 

finansieringen föreslås som investering.  

Vidhögeskolan 

Åtgärder för att anpassa Vidhögeskolan är nödvändiga för att möjliggöra 

inkludering, likabehandling och tillgänglighet för samtliga elever. Utomhus 

behöver skolgården/lekmiljön samt trappor som leder till matsalen 

kontrastmarkeras. Inomhus behöver trappor som leder till matsal 

kontrastmarkeras och båda idrottshallarna samt ett omklädningsrum 

behöver ljudanpassas med absorbenter.  

Serviceförvaltningen bedömer utgiften för anpassningen till 634 tkr och 

finansieringen föreslås som investering för att uppnå en ändamålsenlig 

fastighet. 

Övervägande 

Hagaskolan 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser en anpassning av Hagaskolan 

enligt ovan som en nödvändighet för att verksamheten ska kunna uppfylla 

kraven på inkludering och tillgänglighet. 
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Vidhögeskolan 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att en anpassning av 

Vidhögeskolan enligt ovan är nödvändig för att uppfylla kraven på 

inkludering, likabehandling och tillgänglighet i enlighet med Varbergs 

kommuns Strategi för långsiktig inkludering i Varberg (några exempel): 

• Inkluderingsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala

planeringen. 

• Samverkan och samsyn mellan förvaltningar förutsätts för ett lyckat

inkluderingsarbete. 

Varbergs kommun arbetar utifrån inkluderingsperspektivet, vilket innebär 

att skolan i sin utformning ska utgå från barn och elevers olika 

förutsättningar.  

En viktig del i likabehandlingsarbetet är den plan mot diskriminering och 

kränkande behandling som varje förskola och skola upprättar i samverkan 

med barn och elever. Planen innehåller information om hur förskolan eller 

skolan aktivt främjar och förebygger alla elevers lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.  

Utformning 6 §: Platser och områden ska utformas så att de blir 

användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Lekplatser ska kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Kontraster och markeringar 11 §: Viktiga 

målpunkter, gångytor, trappor och ramper ska vara lätta att upptäcka. 

Trappor ska förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och personer 

med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden (Boverkets 

författningssamling, BFS 2011:5 ALM 2). 

Specialpedagog med inriktning hörsel/syn riktar sig till barn och ungdomar 

med hörsel/synnedsättning från förskola upp till gymnasiet. Syftet med 

insatserna är att främja måluppfyllelsen för målgruppen samt att 

säkerställa en tillgänglig lärmiljö (Barn- och elevhälsaplan, Varbergs 

kommun).  
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Verksamhetsanpassningar grundskola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta att föreslå 
servicenämnden besluta 

1. anvisa medel motsvarande 870 tkr för investeringar avseende

anpassningar på Hagaskolan

2. anvisa medel motsvarande 634 tkr för investeringar avseende

Vidhögeskolan

Beskrivning av ärendet 
Hagaskolan 

Åtgärder måste göras för att anpassa Hagaskolan inomhus, i både 

huvudbyggnaden och slöjdsalar, samt anpassningar av utemiljö/entréer för att 

möjliggöra tillgänglighet och inkludering. Anpassningen behöver göras till 

höstterminen 2020. 

Serviceförvaltningen bedömer utgiften för anpassningen till 750 tkr och 

finansieringen föreslås som investering.  

Åtgärder måste göras för att tillskapa en handikapparkering i anslutning till 

angöring av skolan/skolgården för att möjliggöra tillgänglighet och 

inkludering och att denna kan angöras på ett trafiksäkert sätt. 

Serviceförvaltningen bedömer utgiften för anpassningen till 120 tkr och 

finansieringen föreslås som investering.  

Vidhögeskolan 

Åtgärder för att anpassa Vidhögeskolan är nödvändiga för att möjliggöra 

inkludering, likabehandling och tillgänglighet för samtliga elever. Utomhus 

behöver skolgården/lekmiljön samt trappor som leder till matsalen 

kontrastmarkeras. Inomhus behöver trappor som leder till matsal 

kontrastmarkeras och båda idrottshallarna samt ett omklädningsrum behöver 

ljudanpassas med absorbenter.  
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Serviceförvaltningen bedömer utgiften för anpassningen till 634 tkr och 

finansieringen föreslås som investering för att uppnå en ändamålsenlig 

fastighet. 

 

Övervägande 
Hagaskolan 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser en anpassning av Hagaskolan enligt 

ovan som en nödvändighet för att verksamheten ska kunna uppfylla kraven på 

inkludering och tillgänglighet. 

 
Vidhögeskolan 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att en anpassning av Vidhögeskolan 

enligt ovan är nödvändig för att uppfylla kraven på inkludering, 

likabehandling och tillgänglighet i enlighet med Varbergs kommuns Strategi 

för långsiktig inkludering i Varberg (några exempel): 

 

• Inkluderingsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.  

• Samverkan och samsyn mellan förvaltningar förutsätts för ett lyckat 

inkluderingsarbete. 

 

Varbergs kommun arbetar utifrån inkluderingsperspektivet, vilket innebär att 

skolan i sin utformning ska utgå från barn och elevers olika förutsättningar.  

 

En viktig del i likabehandlingsarbetet är den plan mot diskriminering och 

kränkande behandling som varje förskola och skola upprättar i samverkan 

med barn och elever. Planen innehåller information om hur förskolan eller 

skolan aktivt främjar och förebygger alla elevers lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.  

 

Utformning 6 §: Platser och områden ska utformas så att de blir användbara 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lekplatser ska 

kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Kontraster och markeringar 11 §: Viktiga målpunkter, 

gångytor, trappor och ramper ska vara lätta att upptäcka. Trappor ska förses 

med kontrastmarkeringar så att synsvaga och personer med andra 

orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden (Boverkets 

författningssamling, BFS 2011:5 ALM 2). 
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insatserna är att främja måluppfyllelsen för målgruppen samt att säkerställa 

en tillgänglig lärmiljö (Barn- och elevhälsaplan, Varbergs kommun).  

 

Ekonomi och verksamhet  
Hagaskolan 

Förslaget innebär en investering om 870 tkr. Anpassning av Hagaskolan är 

nödvändig för att verksamheten ska kunna uppfylla kraven på inkludering och 

tillgänglighet. 

 

Vidhögeskolan 

Förslaget innebär en investering om 634 tkr. Anpassning av Vidhögeskolan är 

nödvändig för att verksamheten ska kunna uppfylla kraven på inkludering, 

likabehandling och tillgänglighet. 

 

 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Susanna Hanson Martin Lövström 

Förvaltningschef Enhetschef lokaler och vaktmästeri   

 

Protokollsutdrag 
Servicenämnden 
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