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Förskole- och grundskoleförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Beslutsorgan Förskole- och grundskolenämnden 

Tid Måndagen 1 mars, klockan 08.30 – 15.00 

Plats Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli 

Ärenden 

08.30 

09.30 Paus 

09.50 

11.00 Paus 

11.15 

12.oo Lunch

1. Val av justerare, förslag Linda Berggren (S)

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Yttrande arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana – Varbergs

MTB (FGN 2021/0069-2)

5. Slutrapport Bolmens förskola (FGN 2019/0515-2)

6. Slutrapport Rolfstorps förskola (FGN 2019/0516-2)

7. Slutrapport Bumerangens förskola (FGN 2019/0514-2)

8. Godkännande av Förstudierapport Väröbacka förskola (FGN

2021/0067-1)

9. Yttrande över revisionsrapport Granskning av skolnärvaro och

insatser för trygghet och studiero (FGN 2020/0457-3)

10.  Internkontrollplan 2021 och uppföljning 2020 (FGN 2020/0687-

6)

11. Årsredovisning 2020 (FGN 2021/0078-6) Omedelbar

justering

12.  Hantering av över- och underskott 2020 (FGN 2021/0078-7)

Omedelbar justering

13.  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020

(FGN 2021/0068-1)

14.  Information Ekonomisk månadsrapport januari

15.  Information nyttja nämnden ofördelade medel

http://www.varberg.se/


Varbergs kommun Kallelse/underrättelse 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 2021-02-16 2 (2) 

13.00 16.  Information redovisning av statsbidrag för likvärdig skola

17.  Förändringar i kommunala grundskolans organisation (FGN

2020/0691-1)

18.  Rektors anmälan och återrapportering om

kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier

19.  Delegeringsbeslut/meddelanden

20.  Ordförande/förvaltningschef informerar

21.  Övriga frågor

Hanna Netterberg 

Ordförande 

Cornelia Gustafsson 

Sekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 12 Dnr FGN 2021/0069 

Yttrande arrendeupplåtelse för 
pumptrack/cykelbana – Varbergs MTB 

Beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till förskole- och 

grundskolenämnden utan förslag till beslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

vidare till förskole- och grundskolenämnden utan förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan fatta beslut enligt förslag från 

ordförande och finner att så sker.  

Beskrivning av ärendet 
Varbergs MTB har inkommit med önskemål om att få uppföra en 

pumptrack/cykelbana inom fastigheten Charnockiten 1. Området som 

Varbergs MTB vill arrendera är ca 2060kvm. Den berörda ytan är enligt 

detaljplan avsedd för idrottsändamål och gränsar till både skatebana och 

idrottshall. 

Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till arrendekontrakt. 

Avtalsperioden sträcker sig från 1 januari 2021 till 30 juni 2025. 

Uppsägningstiden är 6 månader. Om avtalet inte sägs upp av endera part 

löper det på med 2 år i taget. Den årliga arrendeavgiften för 

arrendeupplåtelsen är beräknad till 4 120 kronor och uppräknas mot 

konsumentprisindex med januari 2021 som grund. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-01-12 § 13 

Arrendeavtal 11116 - Charnockiten 1. 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen har inget att erinra och föreslår 

därmed att tillstyrka arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana för 

Varbergs MTB inom fastigheten Charnockiten 1. 

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

Ansvarig handläggare  

Ledningsgruppen  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-01-25 Dnr: FGN 

2021/0069-2 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Cornelia Gustafsson,  

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande arrendeupplåtelse för 

pumptrack/cykelbana – Varbergs MTB

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana för Varbergs

MTB inom fastigheten Charnockiten 1.

Beskrivning av ärendet 
Varbergs MTB har inkommit med önskemål om att få uppföra en 

pumptrack/cykelbana inom fastigheten Charnockiten 1. Området som 

Varbergs MTB vill arrendera är ca 2060kvm. Den berörda ytan är enligt 

detaljplan avsedd för idrottsändamål och gränsar till både skatebana och 

idrottshall. 

Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till arrendekontrakt. 

Avtalsperioden sträcker sig från 1 januari 2021 till 30 juni 2025. 

Uppsägningstiden är 6 månader. Om avtalet inte sägs upp av endera part löper 

det på med 2 år i taget. Den årliga arrendeavgiften för arrendeupplåtelsen är 

beräknad till 4 120 kronor och uppräknas mot konsumentprisindex med 

januari 2021 som grund. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-01-12 § 13 

Arrendeavtal 11116 - Charnockiten 1. 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen har inget att erinra och föreslår 

därmed att tillstyrka arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana för Varbergs 

MTB inom fastigheten Charnockiten 1. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 



2 (2) 
2021-01-25 Dnr: FGN 2021/0069-

2 

Maria Wirén 
Tf förvaltningschef 

Protokollsutdrag 
Samhällsutvecklingskontoret 

Ansvarig handläggare  

Ledningsgruppen  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 13 Dnr KS 2020/0626 

Arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana 
inom fastigheten Charnockiten 1 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. återremittera ärendet med hänvisning till att kultur- och
fritidsnämnden och förskole- och grundskolenämnden ska ges
möjlighet att yttra sig över framtaget förslag på arrendeupplåtelse inom
fastigheten Charnockiten 1.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) föreslår återremiss med hänvisning till att 
kultur- och fritidsnämnden och förskole- och grundskolenämnden ska ges 
möjlighet att yttra sig över framtaget förslag på arrendeupplåtelse inom 
fastigheten Charnockiten 1.  

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och konstaterar att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet.  

Beskrivning av ärendet 
Varbergs MTB har inkommit med önskemål om att få uppföra en 
pumptrack/cykelbana inom fastigheten Charnockiten 1. Den berörda ytan 
är enligt detaljplan avsedd för idrottsändamål och gränsar till både 
skatebana och idrottshall. 

Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till arrendekontrakt.  
Avtalsperioden sträcker sig från 1 januari 2021 till 30 juni 2025. 
Uppsägningstiden är 6 månader. Om avtalet inte sägs upp av endera part 
löper det på med 2 år i taget. Den årliga arrendeavgiften för 
arrendeupplåtelsen är beräknad till 4 120 kronor och uppräknas mot 
konsumentprisindex med januari 2021 som grund. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 december 2020. 
Arrendeavtal 11116 – Charnockiten 1. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Återremiss 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 3 Dnr FGN 2019/0515 
 
 

Slutrapport Bolmens förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna Slutrapport Bolmens förskola. 

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

Beskrivning av ärendet 
Bolmens förskola färdigställdes hösten 2017 och är en förskola 

dimensionerad för 220 stycken barn inklusive personal. Nybyggnation av 

åtta avdelningar och renovering av de tre befintliga avdelningarna. I den 

investeringsprocess som ligger till grund för all byggnation finns det flera 

olika steg som leder fram till en färdig byggnad. En avslutande del innebär 

att sammanfatta och beskriva hela processen med en slutrapport. I 

slutrapporten beskrivs uppdraget och de målsättningar som fanns med 

byggnationen av Bolmens förskola.  

 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Bolmens förskola 2019-09-10 

 

Övervägande 
Slutrapporten har delgivits ansvarig rektor och enhetschef för lokaler samt 

vaktmästeri har haft ett samtal om erfarenheterna kring byggnationen av 

Bolmens förskola. Uppfattning från verksamheten är att de nya 

förskolelokalerna är ett stort lyft när det gäller att bedriva 

förskoleverksamhet. Kommunikationen har varit bra med det företag som 

byggt förskolan men vid överlämnandet noterades en mängd fel som rektor 

rapporterat. Det som upplevdes som positivt var att efter att byggnationen 

var klar så var det en snickare kvar och korrigerade en del av de saker som 

inte riktigt hade kommit på plats.  

 

Vid överlämnandet lyftes följande avvikelser/brister efter färdigställandet. 

 Underdimensionerade torkutrymmen. 

 Väggar får inte användas till att sätta upp barnens alster då det 

skulle förstöra förskolans innerväggar. 

 Kulle vid rutschkana som är felkonstruerad med stort slitage som 

följd. 

 

Det finns även garantiärenden kopplat till utemiljö där armering i form av 

platstrådar kommit upp till ytan på delar av gräsmatta. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Hanteringen av felanmälningar måste förbättras då det upplevs som 

frustrerande att ta över en ny förskola med flertalet fel. De fel som 

uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte gick att bedriva 

verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande projekt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Projektledare 

samhällsutvecklingskontoret, Anna-

Karin Kvarnemar 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 

Enhetschef vaktmästeri och lokaler 

Lokalstrateg Björn Svensson 

Rektor Bolmens förskola 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2020-12-30 Dnr: FGN 

2019/0515-2  
 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,  0768995709 
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Slutrapport Bolmens förskola 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna Slutrapport Bolmens förskola. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Bolmens förskola färdigställdes hösten 2017 och är en förskola dimensionerad 

för 220 stycken barn inklusive personal. Nybyggnation av åtta avdelningar och 

renovering av de tre befintliga avdelningarna. I den investeringsprocess som 

ligger till grund för all byggnation finns det flera olika steg som leder fram till 

en färdig byggnad. En avslutande del innebär att sammanfatta och beskriva 

hela processen med en slutrapport. I slutrapporten beskrivs uppdraget och de 

målsättningar som fanns med byggnationen av Bolmens förskola.  

 
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Bolmens förskola 2019-09-10 

 

Övervägande 
Slutrapporten har delgivits ansvarig rektor och enhetschef för lokaler samt 

vaktmästeri har haft ett samtal om erfarenheterna kring byggnationen av 

Bolmens förskola. Uppfattning från verksamheten är att de nya 

förskolelokalerna är ett stort lyft när det gäller att bedriva förskoleverksamhet. 

Kommunikationen har varit bra med det företag som byggt förskolan men vid 

överlämnandet noterades en mängd fel som rektor rapporterat. Det som 

upplevdes som positivt var att efter att byggnationen var klar så var det en 

snickare kvar och korrigerade en del av de saker som inte riktigt hade kommit 

på plats.  

 

Vid överlämnandet lyftes följande avvikelser/brister efter färdigställandet. 

 Underdimensionerade torkutrymmen. 
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 Väggar får inte användas till att sätta upp barnens alster då det skulle 

förstöra förskolans innerväggar. 

 Kulle vid rutschkana som är felkonstruerad med stort slitage som följd. 

 

Det finns även garantiärenden kopplat till utemiljö där armering i form av 

platstrådar kommit upp till ytan på delar av gräsmatta. 

 

Hanteringen av felanmälningar måste förbättras då det upplevs som 

frustrerande att ta över en ny förskola med flertalet fel. De fel som 

uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte gick att bedriva 

verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande projekt. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Den ursprungliga budgeten för byggnationen av förskolan var satt till 58 000 

000 kr. Den totala projektkostnaden uppgick till 57 643 760 kr, 1% under 

budget, dvs 356 240 kr under budget. 

 

 

Samråd 
Samråd har skett med samhällsutvecklingskontoret, serviceförvaltningen samt 

ansvarig rektor för Bolmens förskola.  

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén Martin Lövström 

Tf Förvaltningschef Enhetschef lokaler och vaktmästeri 

 

Protokollsutdrag 
Projektledare samhällsutvecklingskontoret, Anna-Karin Kvarnemar 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Enhetschef vaktmästeri och lokaler 

Lokalstrateg Björn Svensson 

Rektor Bolmens förskola 
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 § 4 Dnr FGN 2019/0516 
 
 

Slutrapport Rolfstorps förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. godkänna Slutrapport Rolfstorps förskola. 

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

Beskrivning av ärendet 
Rolfstorps förskola färdigställdes våren 2018 och är en förskola 

dimensionerad för 60 stycken barn inklusive personal. I den 

investeringsprocess som ligger till grund för all byggnation finns det flera 

olika steg som leder fram till en färdig byggnad. En avslutande del innebär 

att sammanfatta och beskriva hela processen med en slutrapport. I 

slutrapporten beskrivs uppdraget och de målsättningar som fanns med 

byggnationen av Rolfstorps förskola.  

 

Beslutsunderlag 

Slutrapport – Rolfstorps förskola 2018-11-19 
Tankar och erfarenheter från Rolfstorps förskola, Samtal med rektor 
Gisela Wikner 190807 
Erfarenhetsåterföring Rolfstorps förskola, 2019-09-16 
 

Övervägande 

Slutrapporten har delgivits ansvarig rektor och enhetschef för lokaler samt 
vaktmästeri har haft ett samtal om erfarenheterna kring byggnationen av 
Rolfstorps förskola. Uppfattning från verksamheten är att de nya 
förskolelokalerna är ett stort lyft när det gäller att bedriva 
förskoleverksamhet.  
 
I det erfarenhetsutbyte som skedde tillsammans med 
samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen framkom positiva 
funktioner som ska läggas till i kommande version av 
rumsfunktionsprogram. 
 

 Möjligheten att stänga ner respektive avdelning med en gemensam 

knapp ur ett säkerhetsperspektiv. 

 Väl genomtänkta möjligheterna till att sova/vila utomhus.  

 
Kommunikationen har varit bra med det företag som byggt förskolan men 
vid överlämnandet noterades en del fel som rektor rapporterat. Brister som 
framkom efter färdigställandet var även möjligheterna att fästa teckningar 
på väggar samt att delar av lekutrustning utomhus inte var helt 
åldersadekvat. 
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Hanteringen av felanmälningar måste förbättras då det upplevs som 
frustrerande att ta över en ny förskola med flertalet fel. De fel som 
uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte gick att bedriva 
verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande projekt.  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Projektledare 

samhällsutvecklingskontoret, Anna-

Karin Kvarnemar 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 

Enhetschef vaktmästeri och lokaler 

Förvaltare Serviceförvaltningen, Ann 

Löfvander 

Lokalstrateg Björn Svensson 

Rektor Rolfstorps förskola 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2020-12-30 Dnr: FGN 

2019/0516-2  
 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,  0768995709 
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Slutrapport Rolfstorps förskola 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. godkänna Slutrapport Rolfstorps förskola. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Rolfstorps förskola färdigställdes våren 2018 och är en förskola dimensionerad 

för 60 stycken barn inklusive personal. I den investeringsprocess som ligger 

till grund för all byggnation finns det flera olika steg som leder fram till en 

färdig byggnad. En avslutande del innebär att sammanfatta och beskriva hela 

processen med en slutrapport. I slutrapporten beskrivs uppdraget och de 

målsättningar som fanns med byggnationen av Rolfstorps förskola.  

 
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport – Rolfstorps förskola 2018-11-19 
Tankar och erfarenheter från Rolfstorps förskola, Samtal med rektor Gisela 
Wikner 190807 
Erfarenhetsåterföring Rolfstorps förskola, 2019-09-16 
 

 

Övervägande 
Slutrapporten har delgivits ansvarig rektor och enhetschef för lokaler samt 
vaktmästeri har haft ett samtal om erfarenheterna kring byggnationen av 
Rolfstorps förskola. Uppfattning från verksamheten är att de nya 
förskolelokalerna är ett stort lyft när det gäller att bedriva förskoleverksamhet.  
 
I det erfarenhetsutbyte som skedde tillsammans med 
samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen framkom positiva 
funktioner som ska läggas till i kommande version av rumsfunktionsprogram. 
 

 Möjligheten att stänga ner respektive avdelning med en gemensam 

knapp ur ett säkerhetsperspektiv. 

 Väl genomtänkta möjligheter till att sova/vila utomhus.  
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Kommunikationen har varit bra med det företag som byggt förskolan men vid 
överlämnandet noterades en del fel som rektor rapporterat. Brister som 
framkom efter färdigställandet var även möjligheterna att fästa teckningar på 
väggar samt att delar av lekutrustning utomhus inte var helt åldersadekvat. 
 
Hanteringen av felanmälningar måste förbättras då det upplevs som 
frustrerande att ta över en ny förskola med flertalet fel. De fel som 
uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte gick att bedriva 
verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande projekt.  
 

 

Ekonomi och verksamhet  
Den ursprungliga budgeten för byggnationen av förskolan var satt till 24 750 

000 kr. Den totala projektkostnaden uppgick till 20 830 000 kr vilket var 

14,61 % under kommunens investeringsbudget, dvs 3 615 000 kr.  

 

Samråd 
Samråd har skett tillsammans med serviceförvaltningen och Varbergs 

Fastighets AB samt samhällsutvecklingskontoret. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén Martin Lövström 

Tf förvaltningschef Enhetschef lokaler och vaktmästeri 

 

Protokollsutdrag 
Projektledare samhällsutvecklingskontoret, Anna-Karin Kvarnemar 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Enhetschef vaktmästeri och lokaler 

Förvaltare Serviceförvaltningen, Ann Löfvander 

Lokalstrateg Björn Svensson 

Rektor Rolfstorps förskola 

 
 



Tankar och erfarenheter från Rolfstorps förskola 

Samtal med rektor Gisela Wikner 190807 

Positiva faktorer av nybyggnation(+) 

+ Allt ligger på ett plan(markplan).  

+ Förskolan är inte så stor. 

+ Bra utesov  

 

 

+ Låsmöjligheterna sker med hjälp av knapp i entrén vilket underlättar för personalen 

 

+ Bra med ateljé där barnen kan skapa! 

+ ”Kryp in”-möjlighet i en av hemvisterna 

+ Bra utemiljö för barnen 

+ Inga lås vilket gör att det går att rör sig mellan avdelningarna. 



Negativa erfarenheter av byggnationen(-) 

- Endast en personaltoalett 

- Dörrar från toaletterna bara från ett håll(inne på hemvisterna) 

- Svårt med matservering för små barn. 

- Får inte sätta upp saker på väggarna. 

- Maten kommer från skola/äldreomsorg, hållas varm i två timmar vilket är stressande 

för matsituationen. 

- Lyhört mellan rummen. Mötesrum in mot personalrum. 

- Inga lås har negativa aspekter då barnen kan gå emellan avdelningarna. 

 

Tankar och reflektioner 

 Installera fler fasta projektorer 

 Tar tid att hitta arbetsformerna 

 Positivt helhetsintryck 

 Arbetsrotation är positivt 

 Jobba fram ett ”vi” 
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 § 2 Dnr FGN 2019/0514 
 
 

Slutrapport Bumerangens förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. godkänna Slutrapport Bumerangens förskola. 

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

Beskrivning av ärendet 

Bumerangens förskola färdigställdes hösten 2018 och är en förskola 
dimensionerad för 120 stycken barn inklusive personal. Förskolan byggdes 
för att tillgodose behovet av förskoleplatser för de numera avvecklade 
förskolorna Bullerbyn och Kärnegården. Byggnation och planeringen av 
Bumerangens förskola har inte tagit hänsyn till ett ökat framtida behov. I 
den investeringsprocess som ligger till grund för all byggnation finns det 
flera olika steg som leder fram till en färdig byggnad. En avslutande del 
innebär att sammanfatta och beskriva hela processen med en slutrapport. I 
slutrapporten beskrivs uppdraget och de målsättningar som fanns med 
byggnationen av Bumerangens förskola.  
 
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport – Bumerangens förskola  

 

Övervägande 
Slutrapporten har delgivits ansvarig rektor och enhetschef för lokaler samt 

vaktmästeri har haft ett samtal om erfarenheterna kring byggnationen av 

Bumerangens förskola. Uppfattning från verksamheten är att de nya 

förskolelokalerna är ett stort lyft när det gäller att bedriva 

förskoleverksamhet. Kommunikationen har varit bra med det företag som 

byggt förskolan och rent konkret varit väldigt lyhörda för de synpunkter 

som lyfts fram av ansvarig rektor. Vid överlämnandet noterades några fel 

som rektor rapporterat. Det som lyfts fram vid diskussioner efter 

färdigställandet har handlat om utemiljön. En del av lekutrustningen såsom 

vattenleken har inte fungerat, små kojor har varit för insynsskyddade vilket 

lett till kränkningsituationer, en av slänterna har varit utsatt för hårt 

slitage. Parkering för cyklar och bilar är obefintlig vilket lett till problem vid 

hämtning och lämning av barnen.  Hanteringen av felanmälningar måste 

förbättras då det upplevs som frustrerande att ta över en ny förskola med 

flertalet fel. De fel som uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte 

gick att bedriva verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande 

projekt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Protokollsutdrag: Projektledare 

samhällsutvecklingskontoret, Anna-

Karin Kvarnemar 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 

Enhetschef vaktmästeri och lokaler 

Lokalstrateg Katarina Vukoja 

Andersson 

Rektor Bumerangens förskola 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2020-12-30 Dnr: FGN 

2019/0514-2  
 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Lövström,  0768995709 
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Slutrapport  Bumerangens förskola 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. godkänna Slutrapport Bumerangens förskola. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Bumerangens förskola färdigställdes hösten 2018 och är en förskola 
dimensionerad för 120 stycken barn inklusive personal. Förskolan byggdes för 
att tillgodose behovet av förskoleplatser för de numera avvecklade förskolorna 
Bullerbyn och Kärnegården. Byggnation och planeringen av Bumerangens 
förskola har inte tagit hänsyn till ett ökat framtida behov. I den 
investeringsprocess som ligger till grund för all byggnation finns det flera olika 
steg som leder fram till en färdig byggnad. En avslutande del innebär att 
sammanfatta och beskriva hela processen med en slutrapport. I slutrapporten 
beskrivs uppdraget och de målsättningar som fanns med byggnationen av 
Bumerangens förskola.  
 
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport – Bumerangens förskola  

 

Övervägande 
Slutrapporten har delgivits ansvarig rektor och enhetschef för lokaler samt 

vaktmästeri har haft ett samtal om erfarenheterna kring byggnationen av 

Bumerangens förskola. Uppfattning från verksamheten är att de nya 

förskolelokalerna är ett stort lyft när det gäller att bedriva förskoleverksamhet. 

Kommunikationen har varit bra med det företag som byggt förskolan och rent 

konkret varit väldigt lyhörda för de synpunkter som lyfts fram av ansvarig 

rektor. Vid överlämnandet noterades några fel som rektor rapporterat. Det 

som lyfts fram vid diskussioner efter färdigställandet har handlat om 

utemiljön. En del av lekutrustningen såsom vattenleken har inte fungerat, små 

kojor har varit för insynsskyddade vilket lett till kränkningsituationer, en av 

slänterna har varit utsatt för hårt slitage. Parkering för cyklar och bilar är 

obefintlig vilket lett till problem vid hämtning och lämning av barnen.  
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Hanteringen av felanmälningar måste förbättras då det upplevs som 

frustrerande att ta över en ny förskola med flertalet fel. De fel som 

uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte gick att bedriva 

verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande projekt. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Den ursprungliga budgeten för byggnationen av förskolan var satt till 
56 620 000 kr men korrigerades senare till 56 870 000 kr. Den totala 
projektkostnaden uppgick till 57 221 115 kr vilket var 0,6 % över budget dvs 
350 115 kr.   
 

 

Samråd 
Samråd har skett med samhällsutvecklingskontoret samt ansvarig rektor för 

Bumerangens förskola. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén Martin Lövström 

Tf förvaltningschef Enhetschef lokaler och vaktmästeri 

 

Protokollsutdrag 
Projektledare samhällsutvecklingskontoret, Anna-Karin Kvarnemar 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Enhetschef vaktmästeri och lokaler 

Lokalstrateg Katarina Vukoja Andersson 

Rektor Bumerangens förskola 
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 § 14 Dnr FGN 2021/0067 
 
 

Godkännande av Förstudierapport Väröbacka 
förskola 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna förstudie för objekt 32357 nybyggnation gällande 160 

förskoleplatser 

2. att godkänna förstudiens beräknade investering på 57 020 tkr för 

nybyggnation av Väröbacka förskola 

3. godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens hyreskostnad för 

Väröbacka förskola motsvarande 3 358 tkr/år. 

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

Beskrivning av ärende 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2017 (Dnr BUN 

2017/1020) att godkänna ”Behovsanalys avseende förskola och skola i 

Väröbacka och Bua” samt föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt 

samhällsutvecklingskontoret att genomföra ett åtgärdsval för att ta fram 

förslag på lösningar för att täcka framtida behov av skola i 

upptagningsområdet Väröbacka/Bua samt förskola i Väröbacka, vid 

byggnation av nya bostäder. Utifrån detta beslut har en åtgärdsvalsrapport 

för förskola och skola i delområde Norra kusten tagits fram och godkänts av 

förskole- och grundskolenämnden 7 oktober 2019 (Dnr FGN 2019/0507). 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 (Dnr KS 2017/0746) att 

genomföra förstudie för byggnation av ny förskola för 120–160 platser på 

kommunal fastighet Värö-Backa 31:9 (tidigare Värö-Backa 9:2) och 

godkänna en förstudiekostnad om 300 000 kronor och att denna kostnad 

belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv om projektet 

inte genomförs. 

 

I samband med drifttagandet av Väröbacka förskola avgår hyreskostnaden 

för Limabacka förskola, både den permanenta förskolan och paviljongerna 

med temporärt bygglov.  

 

 

Beslutsunderlag 
Förstudierapport Väröbacka förskola 

 

 

Övervägande 
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Syftet med förstudien är att ta fram beslutsunderlag och en 

rekommendation till förskole- och grundskolenämnden att fatta beslut om 

investeringsvolym och ge klartecken att starta projektering och byggnation. 

Förstudierapporten skall omfatta ett lösningsförslag för att bemöta behovet 

av platser samt en kalkyl för föreslagen lösning. 

 

För att möta behovet av platser föreslås byggnation av konceptförskolan 

med 160 platser och tillagningskök. Vid den större exploatering av bostäder 

som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten och som 

förväntas när en ny tågstation finns på plats efter år 2026, kommer behovet 

av förskoleplatser framöver, även med Väröbacka förskola inräknad, vara 

avsevärt större än kapaciteten.  

 

Förstudien förutsätter att den sedan tidigare framtagna konceptförskolan 

med 160 platser används även här. Erfarenheter och framtagna handlingar 

från Stenens förskola, objektsnummer 32345 och Klapperstenens förskola, 

objektsnummer 32332, kommer att arbetas in under projekteringen. 

Konceptförskolan är framtagen i dialog med förskole- och 

grundskoleförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret och 

serviceförvaltningen.  

 
Underlag för utformning: 

1. Tidigare konceptförskola 

2. Förskole- och grundskoleförvaltningens rumsfunktionsprogram 

3. Serviceförvaltningens tekniska anvisningar 

4. Jämförelse med nyckeltal för ytor mot förskolor både i kommunen 

och i övriga landet. En jämförelse har även gjorts mot Sveriges 

Kommuner och Regioners upphandlade förskolor  

5. Dialog med berörda förvaltningar 

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

Projektledare Henrik Gustafsson, 

Samhällsutvecklingskontoret 

Byggprojektledare Jenni 

Wennerström, Varbergs Fastighets 

AB 

 

 

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (3) 
2021-01-22 Dnr: FGN 

2021/0067-1  
 
 
 

 
Förskole- och grundskolenämnden 
 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Katarina Vukoja Andersson,  0768788581 
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Godkännande av Förstudierapport Väröbacka 

förskola 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. godkänna förstudie för objekt 32357 nybyggnation gällande 160 

förskoleplatser 

2. att godkänna förstudiens beräknade investering på 57 020 tkr för 

nybyggnation av Väröbacka förskola 

3. godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens hyreskostnad för 

Väröbacka förskola motsvarande 3 358 tkr/år. 

 

Beskrivning av ärende 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2017 (Dnr BUN 

2017/1020) att godkänna ”Behovsanalys avseende förskola och skola i 

Väröbacka och Bua” samt föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt 

samhällsutvecklingskontoret att genomföra ett åtgärdsval för att ta fram 

förslag på lösningar för att täcka framtida behov av skola i 

upptagningsområdet Väröbacka/Bua samt förskola i Väröbacka, vid 

byggnation av nya bostäder. Utifrån detta beslut har en åtgärdsvalsrapport för 

förskola och skola i delområde Norra kusten tagits fram och godkänts av 

förskole- och grundskolenämnden 7 oktober 2019 (Dnr FGN 2019/0507). 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 (Dnr KS 2017/0746) att genomföra 

förstudie för byggnation av ny förskola för 120–160 platser på kommunal 

fastighet Värö-Backa 31:9 (tidigare Värö-Backa 9:2) och godkänna en 

förstudiekostnad om 300 000 kronor och att denna kostnad belastar förskole- 

och grundskolenämndens resultatreserv om projektet inte genomförs. 

 

I samband med drifttagandet av Väröbacka förskola avgår hyreskostnaden för 

Limabacka förskola, både den permanenta förskolan och paviljongerna med 

temporärt bygglov.  

 

Beslutsunderlag 
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Förstudierapport Väröbacka förskola 

 

Övervägande 
Syftet med förstudien är att ta fram beslutsunderlag och en rekommendation 

till förskole- och grundskolenämnden att fatta beslut om investeringsvolym 

och ge klartecken att starta projektering och byggnation. Förstudierapporten 

skall omfatta ett lösningsförslag för att bemöta behovet av platser samt en 

kalkyl för föreslagen lösning. 

 

För att möta behovet av platser föreslås byggnation av konceptförskolan med 

160 platser och tillagningskök. Vid den större exploatering av bostäder som 

beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten och som förväntas 

när en ny tågstation finns på plats efter år 2026, kommer behovet av 

förskoleplatser framöver, även med Väröbacka förskola inräknad, vara 

avsevärt större än kapaciteten.  

 

Förstudien förutsätter att den sedan tidigare framtagna konceptförskolan med 

160 platser används även här. Erfarenheter och framtagna handlingar från 

Stenens förskola, objektsnummer 32345 och Klapperstenens förskola, 

objektsnummer 32332, kommer att arbetas in under projekteringen. 

Konceptförskolan är framtagen i dialog med förskole- och 

grundskoleförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret och 

serviceförvaltningen.  

 
Underlag för utformning: 

1. Tidigare konceptförskola 

2. Förskole- och grundskoleförvaltningens rumsfunktionsprogram 

3. Serviceförvaltningens tekniska anvisningar 

4. Jämförelse med nyckeltal för ytor mot förskolor både i kommunen och 

i övriga landet. En jämförelse har även gjorts mot Sveriges Kommuner 

och Regioners upphandlade förskolor  

5. Dialog med berörda förvaltningar 

 

Ekonomi och verksamhet  
Den kalkylerade totalkostnaden för Väröbacka förskola beräknas uppgå till 57 

020 tkr med en hyreskostnad på 3 358 tkr per år. Kostnader för utrustning och 

inventarier beräknas uppgå till 3 000 tkr.  

 

Nuvarande hyreskostnad för Limabacka förskola som uppgår till 292 tkr per år 

för dess två permanenta avdelningar och 824 tkr per år för dess två 

avdelningar i paviljonger, kommer utgå när förskolan avvecklas framöver. 
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1. Bilagor 

- Bilaga 1a Varbergs konceptförskola, beskrivning, planlösning och avsteg från 
Förskole- och grundskoleförvaltningens rumsfunktionsprogram 2020-12-18, 
Tengbom arkitekter, Varbergs Fastighets AB. Signerad bilaga 

- Bilaga 1b Situationsplan, 2020-05-15, Tengbom arkitekter 
- Bilagor Kravställande dokument 

Bilaga 2a Rumsfunktionsprogram 2018-10-01, Förskole- och 
grundskoleförvaltningen 
Bilaga 2b V.1.0 Rumsbeskrivning driftutrymmen 2017-11-24, 
Serviceförvaltningen 
Bilaga 2c V.1.0 Rumsbeskrivning köks- och städutrymmen 2017-11-24, 
Serviceförvaltningen 
Bilaga 2d V.1.0 Teknisk Anvisning - Styr- och övervakningssystem 2017-11-
24, Serviceförvaltningen 
Bilaga 2e V.1.0 Teknisk anvisning Generell 2017-11-24, 
Serviceförvaltningen 
Bilaga 2f  V.1.0 Teknisk anvisning Säkerhet 2017-11-24, 
Serviceförvaltningen 
Bilaga 2g V.1.1 Teknisk Anvisning - Bilduppbyggnad styrsystem 2017-11-24, 
Serviceförvaltningen 
Bilaga 2h V.1.1 Teknisk Anvisning- Märkning av tekniska installationer 
2017-11-24, Serviceförvaltningen 
Bilaga 2i V1.0 CAD-manual 2017-11-24, Serviceförvaltningen 

- Bilaga 3 Avvikelser från Serviceförvaltningens styrande dokument 2020-05-22, 
Varbergs Fastighets AB. Signerad bilaga 

- Bilaga 4 Hållbarhetsbedömning, 2020-11-16, Varbergs Fastighets AB 
- Bilaga 5 Detaljplan VÄ77, Varbergs kommun 
- Bilaga 6a Geoteknisk utredning, 2020-05-15, Sweco 
- Bilaga 6b Radonmätning, 2020-06-23, Sweco 
- Bilaga 7 Bullerutredning inkl. bilagor 2020-15-13, Akustikverkstan 
- Bilaga 8 Riskanalys 2020-09-16, Varbergs Fastighets AB 
- Bilaga 9 VA-anslutningar, Vivab 
- Bilaga 10 Elanslutning, Ellevio 
- Bilaga 11 Fiberanslutning, Varberg energi 
- Bilaga 12 Aktivitetsplan för kommunikatörsinsatser, Varbergs Fastighets AB 
- Bilaga 13 Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner, Vivab 
- Bilaga 14 kostnadsjämförelse förskolor, 2020-12-22, Varbergs Fastighets AB 
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2. Sammanfattning 

Rapporten föreslår ett beslut om byggnation av den konceptförskola med 160 platser 
som arbetats fram ihop med förskole- och grundskoleförvaltningen.  
Förstudien har jämfört kostnad per plats på motsvarande förskolor från SKR:s 
ramavtal samt framtagande av en ny konceptförskola med 120 platser och då är 
detta det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet enligt rapportens förslag. 
 
Avseende behovet av förskoleplatser i området är förstudiens slutsats att en enhet 
för 160 barn är rätt. 
Anledningen är att vid den större exploatering av bostäder som beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen för Norra kusten och som förväntas när en ny tågstation 
finns på plats efter 2026 kommer behovet av förskoleplatser över tid att vara 
avsevärt större av kapaciteten även med denna enhet för 160 barn. (Se kap x) 
 
Teknisk status på befintlig förskola i Limabacka har också beaktats i förstudien 
genom serviceförvaltningen. 
Limabackas permanenta förskola med 36 platser som ägs av Varbergs Bostad är 
uppsagd till 2019-12-31. Byggnaden har nått sin tekniska bortre livslängd. Ansvaret 
ligger nu på serviceförvaltningen att hålla skicket på en nivå som medger brukande 
fram till Q1-2023 då den nya enheten beräknas att ha en fungerande verksamhet. 
Limabackas temporära förskola har 36 platser i paviljonger med temporärt bygglov 
som ej går att förlänga. Detta löper ut Q2 2024. 
Detta innebär att tidsmässigt behöver denna nya enhet finnas på plats så snart det 
går. Därför har i samråd och med godkännande av förskole- och 
grundskoleförvaltningens ledningsgrupp en projektering redan påbörjats innan ett 
beslut av godkännande av förstudierapport i förskole- och grundskolenämnd.    
 
 

3. Bakgrund 

Bakgrunden till behovet är:  

Barn- och utbildningsnämnden (nu förskole- och grundskolenämnden) beslutade 
den 11 december 2017 (Dnr BUN 2017/1020) att godkänna ”Behovsanalys avseende 
Väröbacka (Bua) grundskola och förskola 2018–2030 och därefter” samt föreslå 
kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra ett 
åtgärdsval för att ta fram förslag på en lösning för att täcka framtida behov av skola i 
upptagningsområdet Väröbacka/Bua samt förskola i Väröbacka, vid byggnation av 
nya bostäder.  

Utifrån detta beslut har en åtgärdsvalsrapport för förskola och skola i delområde 
Norra kusten tagits fram med hjälp av en konsult och godkänts av förskole- och 
grundskolenämnden 7 oktober 2019. (Dnr FGN 2019/0507). 
 
I detta beslut togs också följande punkter som berör detta ärende: 
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1. godkänna åtgärdsval avseende förskola och skola i delområde Norra kusten, 
Väröbacka och Bua 

2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att 
genomföra förstudie kring ny förskola med 120–160 platser på kommunal fastighet 
Värö-Backa 31:9 (Tidigare Värö-Backa 9:2) för driftsatt byggnad 2021/22. 

6. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att lokalisera 
lämplig fastighet i Limabacka för en förskola motsvarande 80–120 platser 

7. i förstudierna ska förslag till flexibla lärmiljöer som möjliggör uteförskolor 
presenteras 

9. i förstudierna ska förslag till ytterligare uthyrningsmöjligheter och 
användningsområden beaktas.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 (Dnr KS 2017/0746) att genomföra 
förstudie för byggnation av ny förskola för 120–160 platser på kommunal fastighet 
Värö-Backa 31:9 (tidigare Värö-Backa 9:2) och godkänna en förstudiekostnad om 
300 000 kronor och att denna kostnad belastar förskole- och grundskolenämndens 
resultatreserv om projektet inte genomförs. 
 

De politiska beslut som fattats i detta ärende är: 

 
2017-12-11 beslut förslag start åtgärdsval i Barn- och utbildningsnämnden, § 157, Dnr 
BUN 2017/1020. 

2019-10-07 beslut i förskole- och grundskolenämnd att godkänna åtgärdsval 
avseende förskola och skola i delområde Norra kusten, Väröbacka och Bua. Samt att 
föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra 
förstudie kring ny förskola med 120-160 platser på kommunal fastighet Värö-Backa 
31:9 (tidigare Värö-Backa 9:2), § 93, Dnr FGN 2019/0507. 

  
2020-03-10 beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om förstudiemedel, § 90, Dnr 
KS 2017/0746 

  
2020-03-31 beslut i kommunstyrelsen om förstudiemedel, § 61, Dnr KS 2017/0746 
 
2020-11-17 beslut i kommunfullmäktige antagande av budget 2021, § 162, Dnr KS 
2019/0385. I Budget finns medel för investering av Väröbacka förskola 2021-2022 
samt medel för inventarier 2022-2023. 
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4.  Syfte 

Syftet med en förstudie är att ta fram beslutsunderlag och en rekommendation till 
förskole- och grundskoleförvaltning och nämnd, kommunstyrelsen och slutligen 
kommunfullmäktige, att fatta beslut om investeringsvolym och ge klartecken att 
starta projektering och byggnation.  
 
I detta fall har processen frångåtts då kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
redan godkänt investeringen. Objekt 32357 ligger beskriven under kommunens 
budget för genomförande under 2021-2022.  
 
Projektering har påbörjats i samråd med Förskole- och grundskoleförvaltningen 
under slutet av 2020 för att hålla den ursprungliga tidplanen enligt 
investeringsbudgeten. Produktion kan inte börjas innan ett formellt beslut är taget i 
Förskole- och grundskolenämnden i mars 2021. Vid ett uteblivet beslut debiteras 
uppkomna kostnader för projekteringen Förskole- och grundskoleförvaltningen. 
 
 

5. Mål  

Förstudierapporten skall omfatta: 
 
-Ett lösningsförslag för att bemöta det behov av platser som finns  
-En kalkyl för föreslagen lösning 
 
Förstudierapporten ska även beskriva hur förskole- och grundskoleförvaltningens 
följande beslutspunkter beaktats: 
 

• I förstudierna ska förslag till flexibla lärmiljöer som möjliggör uteförskolor 
presenteras.  

• I förstudierna ska förslag till ytterligare uthyrningsmöjligheter och 
användningsområden beaktas.  

• Genomföra förstudie kring ny förskola med 120–160 platser på kommunal 
fastighet Värö-Backa 31:9. 

 

5.1. Övergripande mål 

I förstudieuppdraget har ambitionen varit att beakta de mål som är övergripande för 
kommunen och förskole- och grundskolenämnden. 
 
Ett hållbart Varberg. Socialt - Ekonomiskt – Ekologisk.  
Mål och inriktning 2020-2023. Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23. 

- Ett samhälle för alla. 
- Hela kommunen lever och utvecklas. 
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- Livskraftigt näringsliv. 
- Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse. 

 
I placering och utformning av förskolan kan konstatera möjliggörande av 
måluppfyllelse för kommunfullmäktige i dessa exempel: 
 
”Att ge alla invånare bästa möjliga förutsättningar genom livet är grundläggande 
för alla verksamheter. Kommunens målgrupper är delaktiga i och kan påverka 
utformningen av service och tjänster.” 
 
”Genom Varbergs unika tillgångar erbjuds goda och attraktiva livsmiljöer i hela 
kommunen.” 
 
”Genom god infrastruktur som även omfattar digital teknik är hela kommunen tätt 
sammanknuten och resandet sker hållbart.” 
 
”I Varberg förenas det bästa av två världar – ett levande samhälle och närhet till 
hav och natur.” 
 
 
Likvärdighet för ett hållbart lärande. 
Mål och inriktning 2020-2023. Antaget av förskole- och grundskolenämnden 2019-
06-24.  

- Skola för alla.  
- Motivation för lärande. 
- Tillit för förbättring. 

 
I utformningen av lokaler och utemiljö kan vi konstatera att vi möjliggör 
måluppfyllelse för förskole- och grundskolenämnden i dessa exempel: 
 
”Det finns en likvärdighet i kvalitet i pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer i 
hela kommunen så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i kommunen 
de än går.” 
 
”Barn och elevers drivkraft, nyfikenhet och kritiska förhållningssätt utvecklas i ett 
motivationsfrämjande lärande.” 
 
”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.” 
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5.2. Effektmål 

De effektmål som beskrivs i denna förstudie kopplas till förskole- och 
grundskolenämndens övergripande mål. De tänkta effekterna finns beskrivna i 
följande målsättningar: 
 
1. Möta behovet av fler förskoleplatser och förenkla människors vardag. Detta 
utvärderas utifrån barnomsorgskön och behovet av förskoleplatser i området.  
 
2. Förskolans miljö ska förmedla trygghet, funktion och trivsel och förskolans 
pedagoger ska ha en ändamålsenlig arbetsmiljö. Dessa målsättningar avspeglas i 
ramprogram samt rums- och funktionsprogram och utvärderas kontinuerligt, vilket 
kan ses som en utvärdering av målen.  
3. Aktiviteter och pedagogik i den omgivande utemiljön utvärderas i förskolans 
kvalitetsarbete.  
 
4. Förskolan ska ge barnen goda förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens och den digitala lärmiljön på förskolan, såsom nätverk och annan 
informationsteknologi, ska finnas tillgänglig på ett tillfredsställande sätt. 
Funktionaliteten kommer att utvärderas i kommande erfarenhetsåterföring. 
 
Sammanfattningsvis kommer verksamhetens arbete, i samarbete med rektorer och 
övrig personal, kontinuerligt utvärderas i det ordinarie kvalitetsarbetet och utifrån 
fastställda mål i kommunen.   
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6. Fastighet 

Fastighetsbeteckning: Värö-backa 31:9 (tidigare Värö-Backa 9:2) 
Adress: Backavägen 8 
 
Gällande detaljplan: VÄ77, upprättade 1995-11-08 
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7. Avgränsningar 

Förstudien har inte hanterat följande: 
- Organisatoriska frågor 
- Inventariekostnader  - detta listas under budget, men hanteras som enskild 

investering av förskole- och grundskolenämnden 
- Åtgärder utanför tomtgräns 
- Flytt- och evakueringskostnader. 
- Avetableringskostnader på befintlig förskola som tänkt ersättas med detta 

objekt. 
- När exakt placering fastslås krävs eventuellt en komplettering av geoteknisk 

utredning. 
 

8. Angränsningar 

• Ej kommunalt huvudmannaskap för väg. Väröbacka vägförening är 
väghållare via samfällighet.  

• Förskole- och grundskoleförvaltningen ansvarar för att beskriva 
möjligheterna att använda förskolans lokaler till grundskoleverksamhet om 
behov av detta uppstår. 

• Anslutningar till fastigheten. Exempelvis väg, VA, el. 

• Eventuella servitut i detaljplaner. 

• Tillkommande kostnader för inventarier sammanställs i förstudiens kalkyl 
med underlag som tas fram från förskole- och grundskoleförvaltningen. 

• Driftkalkyl baserat på förstudiens komponentbeskrivning tas fram av 
serviceförvaltningen. 

• Posten konstnärlig gestaltning beskrivs separat men summeras i 
förstudierapporten under ”Budget/Kostnadsuppskattning” med syfte att 
möjliggöra utökade insatser för utemiljön och i det arbetet beakta 
konstnärlig gestaltning. Hanteras av beställare i projekteringsfasen i samråd 
med rådet för konstnärlig gestaltning. 
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9. Intressentanalys och kommunikation 

 

 

Hur 
intressenterna 
påverkas av 
projektet 

Hur intressenterna 
påverkar projektet 

Kärnintressenter (ex. 
direkt påverkan) 

  

Förskoleverksamheten 
 

Utformning av 
lokaler påverkar 
möjligheten att 
utföra verksamheten 
på ett effektivt, 
pedagogiskt och 
ergonomiskt sätt 

Kravställande på 
utformning och 
funktion. Framtagna 
styrande dokument 
följs i den mån det är 
möjligt. 

Serviceförvaltningens 
fastighetsavdelning 
 

Utformning av 
lokaler påverkar 
möjligheten att drifta 
byggnaden på ett 
effektivt och 
ergonomiskt sätt 

Dialog kring utförande 
har förts under 
förstudien och under 
tidigare framtagning 
av konceptförskolan 

Kost och städ 
 

Utformning av 
lokaler påverkar 
möjligheten att 
utföra verksamheten 
på ett effektivt och 
ergonomiskt sätt 

Dialog kring utförande 
har förts under 
förstudien och under 
tidigare framtagning 
av konceptförskolan 

Samhällsutvecklingskontoret 
Beställare och 
fastighetsägare 

Beslutar om 
ekonomiska ramar för 
investeringen 

Primärintressenter (ex. 
indirekt påverkan) 

  

Boende i området 
 

Ökad trafik, 
byggtrafik under 
byggtid. Höjd 
servicegrad för 
boende i närområdet. 

Utformningen följer 
gällande detaljplan 

Vägföreningen 
Ökad belastning av 
gata ingående i 
samfällighet. 

Andelstal i 
vägföreningen justerad 
i 
lantmäteriförrättning. 

Hamn- och 
gatuförvaltningen 

 

Ökad belastning på 
deras gator och vägar 

Har haft en dialog 
under utförandet av 
parkering/angöring 
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Leverantörer av el, fiber, VA 
 

Ytterligare kunder på 
nätet 

Anvisat plats för 
anslutningar 

 
 

9.1. Kommunikation 

Förskole- och grundskoleförvaltningen  
Uppdragsgivare till förstudie och kravställande på utformning och funktion.  
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för den interna dialogen och 
samverkan och har dialogansvar med föräldrar, elever, lärare och media. Utsedd 
projektledare på Varbergs Fastighets AB har ansvaret för att dialog förs med berörd 
förvaltnings lokalstrateg. 
 
Serviceförvaltningen, förvaltare  
Utsedd projektledare inom Varbergs Fastighets AB har dialogansvaret med 
projektledare på serviceförvaltningen för att samordna insatser och utformning 
under projektering och byggnation. Projektledare på serviceförvaltningen har i sin 
tur ansvar för vidare kommunikation inom förvaltningen såsom till fastighet, IT och 
kost- och städ. 
 
Hamn- och gatuförvaltningen 
Utsedd projektledare hos Varbergs Fastighets AB har dialogansvaret med hamn- och 
gatuförvaltningen för att samordna insatser och utformning under projektering och 
byggnation 
 
Leverantörer av el, fiber, VA, avfallshantering 
Utsedd projektledare hos Varbergs Fastighets AB har dialogansvaret för att 
samordna insatser och utformning under projektering och byggnation. 
 
Samhällsutvecklingskontoret 
Samhällsutvecklingskontoret har beställaransvaret och ansvarar för samordning 
med Varbergs Fastighets AB och berörda förvaltningar samt information till berörda 
nämnder. Utsedd projektledare hos Varbergs Fastighets AB har dialogansvaret med 
samhällsutvecklingskontoret, samt ansvarar för att informera om förändringar i 
projektet.  
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10. Omvärldsanalys 

10.1. Bakgrund konceptförskolan 

Förstudien förutsätter att den sedan tidigare framtagna konceptförskolan med 160 
platser används även här. Erfarenheterna från Stenens förskola, objektsnummer 
32345 och Klapperstenens förskola, objektsnummer 32332 kommer att arbetas in 
under projekteringen. Konceptförskolan är framtagen i dialog med Förskole- och 
grundskoleförvaltningen, Samhällsutvecklingskontoret och Serviceförvaltningen.  
 
Underlag för utformning har varit:  
-Tidigare konceptförskola 
-Förskole- och grundskoleförvaltningens rumsfunktionsprogram 
-Serviceförvaltningens tekniska anvisningar 
-Jämförelse med nyckeltal för ytor mot förskolor både i kommunen och i övriga 
landet. En jämförelse har även gjorts mot Sveriges Kommuner och Regioners 
upphandlade förskolor  
-Dialog med berörda förvaltningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

Förstudierapport 
  
  

  Datum Version 

Väröbacka fsk 
 

2021-01-25 1.0 

   

 

 17 (33) 
 

tabell 2 
 

10.3. Kostnadsjämförelse 

Att bygga för 160 barn istället för 120 innebär att de tyngre posterna kan fördelas på 
fler platser och kostnaden/barn blir därmed lägre. Då det dessutom redan finns 
färdiga handlingar för en förskola med 160 platser kan större delen av 
projekteringskostnaden sparas in. Detta ses därför som den ekonomiskt mest 
fördelaktiga lösningen.  
 
En kostnadsjämförelse har gjorts mot av SKR upphandlade förskolor. Denna pekar 
på att kostnad/plats blir lägre för föreslagen lösning än de alternativ som finns hos 
SKR. Dessutom är konceptförskolan anpassad för att kunna bedriva verksamheten 
på ett effektivt sätt utifrån Varbergs kommuns organisation och pedagogik. Den är 
även utformad utifrån Serviceförvaltningens tekniska anvisningar för en ekonomisk 
och hållbar drift. 
 

 
 

 
 
 

11. Riskanalys 

I bilaga 8 listas de risker som identifierats i projektet samt förslag på åtgärd för de 
risker som innebär konsekvenser av allvarligare grad. 

12. Samband och beroenden 

Presenterad tidplan med upphandling och genomförande under 2021 förutsätter 
beslut i Förskole- och grundskolenämnden i mars 2021 samt att projektering 
påbörjas innan beslut tagits. 
 
Ytterligare en förskola i Trönningenäs, planeras samtidigt. Detta är en mindre 
förskola på 4 avdelningar som inte har några större likheter med Väröbacka 
förskola. Det finns dock en vinning i att i så stor utsträckning som möjligt använda 
sig av samma projekteringsgrupp och samma projektledare. Om möjligt bör 
upphandlingar planeras med förskjuten tilldelning så att det är möjligt att räkna på 
båda förskolor och justera sitt anbud på förskola nr 2 utifrån utfallet på förskola nr 1.  
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Att projekt löper parallellt och färdigställs samtidigt innebär också ökat krav på 
planering av interna resurser på förvaltningarna, särskilt serviceförvaltningen vid 
granskning och besiktning.  
 

13. Lösningsförslag 

För att möta det behov av platser som finns föreslås byggnation av konceptförskolan 
med 160 platser och tillagningskök.  
 

13.1. Layout  

Sammanställning ytor 
BTA* 1 816 m2  
Friyta ca 40 m2/barn 
Programarea/Pedagogisk yta** 7,1 m2/barn 
Administration/pausrum/omkl. 103 m2 

 
*Exklusive varmförråd, kallförråd, miljöhus  
 
**Definition av vad pedagogisk yta avser saknas i RFP, därför har följande tolkning gjorts: Pedagogisk 
yta avser samtliga ytor som används av barnen såsom hemvister, grupprum, kapprum, förråd, 
skötrum, toaletter, torkrum och torg. 

 
 
Föreslagen layout, se bilaga 1a, är den konceptförskola som tagits fram i samråd med 
Förskole- och grundskoleförvaltningen, Serviceförvaltningen och 
Samhällsutvecklingskontoret. Under pågående byggnation av Stenens förskola, 
objektsnummer 32345 och Klapperstenens förskola objektsnummer 32332 har 
följande önskemål och förändringar kommit upp som ska arbetas in: 

• Pentry tillkommer i två av hemvisterna på bottenplan 

• Utöka varmförråd för att få plats med två lådcyklar och två vanliga cyklar. 
Möjlighet till laddning ska finnas i förrådet. 

• Serviceförvaltningen har inkommit med önskemål om att vända de elnischer 
som vetter ut mot kapprum, så dessa istället nås från förråd 

 
Konceptet består av 4 sektioner där varje sektion har plats för 40 barn. Detta skapar 
en möjlighet att dela på vissa funktioner inom sektionen och därmed få bättre flöden 
och minska kommunikationsytorna. Varje sektion består av: 
-Hemvister 
-Kapprum med torkrum 
-Toaletter och skötrum 
-Grupprum  
-Ateljé 
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I övrigt består förskolan av en gemensam del i mitten av byggnaden där storkök, 
teknik, matsal, personalrum och administrativa ytor är placerade.  
 
 

 
 
Plan 1 

 
Plan 2 
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13.1.1. Avvikelser från styrande dokument 

Då framtagen konceptförskola är en godkänd lösning sedan tidigare, hänvisas till 
tidigare framtagna handlingar och rumsfunktionsprogrammet ska därför inte ses 
som ett styrande dokument. 
 
För utemiljön ska rumsfunktionsprogrammet följas i den mån det är möjligt men 
med tidigare gjorda avsteg.  
 
Lokalstrateg från Förskole- och grundskoleförvaltningen medverkar på granskning 
av handlingar. 
Se bilaga 1a för planritningar och beskrivning av konceptförskolan, samt avsteg från 
rumsfunktionsprogram. 
Se bilaga 3 för avvikelser från Serviceförvaltningens tekniska anvisningar.  
 
Dialog har skett mellan förvaltningschef och grundskolechef FGF och 
samhällsdirektör för att bemöta kritik mot nuvarande konceptförskola. Uppdatering 
och tydliggörande kommer att initieras av FGF i ett reviderat 
rumsfunktionsprogram inför framtida förskolor, dessa förändringar är ej möjliga att 
beakta i detta projekt pga. tid och osäkra ökade kostnader under en omprojektering. 
 

13.1.2. Utemiljö och angöring 

Föreslagen placering av byggnad framgår av bilaga 1b och utgår från byggnadens 
utformning, bullerutredning och geotekniska förutsättningar. Där visas även förslag 
på trafiklösning och utformning av angöring. Utformning har arbetats fram i samråd 
med hamn- och gatuförvaltningen. 
 
Angöringsytan ska omfatta lastplats och vändmöjlighet för lastbil, miljöhus placeras 
så det uppfyller Vivabs gällande krav för sophämtning. 
 
På parkeringen ska finnas minst 32 st parkeringsplatser och 34 cykelplatser, enligt 
Varbergs kommuns parkeringsnorm. 
 
Utöver huvudbyggnaden med sovaltaner, planeras även varmförråd, kallförråd, 
cykelförråd, miljöhus och matplats under tak uppföras på tomten. Även bullerplank 
bedöms behövas för att uppnå gällande krav för lek, vila och pedagogisk verksamhet 
på förskolegården. 
 
Tomten ska likt tidigare förskolor delas in i flera gårdar med den lugnaste och 
tryggaste gården närmast huset, och mer utmanande zoner en bit ifrån huset. 
 
I Förskole- och grundskoleförvaltningens rumsfunktionsprogram finns ytterligare 
underlag för utformning av gården, se bilaga 2a.  
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Förslag på placering av byggnad och utformning av angöring 
 

13.1.3. Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten, dagvatten 

Vivab 
Anslutningspunkter för vatten, spillvatten, dagvatten framgår av bilaga 9.  
Lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas om möjligt. 

El  

Ellevio 
Anslutningspunkt enligt bilaga 10. 

Fiber 
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Varberg energi. 
Går längs hela västra sidan av fastigheten, anslutning på lämplig plats. 
Se bilaga 11. 

Uppvärmning 

Som uppvärmning föreslås bergvärme utredas som första alternativ då det inte finns 
några planer i nuläget på att ansluta fjärrvärme till området.  

Avfallshantering 

Vivab ansvarar för sophämtning, utformning och placering av miljöhus ska ske i 
samråd med Vivab. 
 

13.2. Uthyrning 

Frågan om uthyrningsmöjligheter ägs av och har lyft i kommunens 
lokalberedningsgrupp där lokalstrateger från förvaltningarna ingår. 
Socialförvaltningen pekade på ett eventuellt kommande behov av lokaler för 
hemtjänspersonal, men i förstudien bedöms inte detta kunna uppfyllas inom 
fastigheten främst på grund av den mängd personal och fordon hemtjänstpersonalen 
har behov av.  
Detta innebär yta för en personalstyrka är på ca 45 st idag med bilplatser för 20 st 
arbetsfordon. 
 
Dock kan en initial överkapacitet i Väröbacka förskola vara till gagn för Väröbacka 
grundskola. 
En förstudie för en utökad kapacitet och långsiktig lösning för Väröbacka grundskola 
utifrån fastighetens storlek och förutsättningar startas upp under 2021.  
§ 203, Dnr KS 2017/0746. 
Redan identifierade och tidigare beskrivna flaskhalsar är exempelvis kök och matsal. 
Vid ett troligt beslut av om och tillbyggnation av Väröbacka grundskola bör en initial 
överkapacitet i Väröbacka förskola erbjuda en tänkbar lösning för viss evakuering av 
delar av Väröbacka grundskolas verksamhet. 
Investeringsposten för Väröbacka grundskola är beskriven i budget 2021 för 
genomförande under 2022-2025. 
    

13.3. Flexibla utemiljöer 

I förstudieuppdraget ligger att presentera förslag till flexibla lärmiljöer. För att 
kunna göra det krävs ett förtydligande om vad som avses. Detta önskemål har 
uppkommit för sent för att kunna arbetas in i förstudierapporten och får istället tas 
med i kommande uppdatering av rumsfunktionsprogram. Detta innebär att ingen 
kostnad för eventuella åtgärder är medräknade i förstudiekalkylen. 
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13.4. Hållbarhetsbedömning  

Det finns inga indikationer om markföroreningar på fastigheten. 
 
Dagvatten från parkeringsytan behöver renas.  I bilaga 13 ”Dagvattenanvisningar 
för Falkenberg och Varbergs kommuner”, (bilaga B) anges vilka föroreningshalter 
som ska vara målsättning för utsläpp till ledningsnät och recipient.  
 
I samråd med Varbergs Fastighets AB´s miljösamordnare har en 
hållbarhetsbedömning utifrån kommunens hållbarhetsmål 2017-2025 tagits fram, se 
bilaga 4. Projektet analyseras utifrån de beslutade målen för att se hur projektet kan 
bidra till måluppfyllnaden samt föreslår om ytterligare åtgärder bör lyftas in i 
projektet. Nedan har lyfts ut från hållbarhetsbedömningen. 
 

Insatser som beaktas och utvecklas vidare under projektering  

 
Följande aspekter är redan beaktade i projektet. 
 

• Miljöplan upprättas i projekteringsskede och bifogas 
förfrågningsunderlaget. Kraven i miljöplanen följs upp under 

projektets byggskede. I kommentarsfälten anges vilka frågor som 

normalt sett hanteras i en miljöplan. (berör flertalet mål) 

 

• Bullerdämpande åtgärder utförs för att säkerställa att gällande riktvärden 
som anges i Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg- 

och spårtrafik på ny skolgård” inte överskrids. 

 

• För att säkerställa att Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller 

från väg- och spårtrafik på ny skolgård” inte överskrids genomförs 

bullerdämpande åtgärder. 

 

• Rening av dagvatten från parkeringsytan.  I ”Dagvattenanvisningar för 
Falkenberg och Varbergs kommuner”, bilaga B anges vilka föroreningshalter 

som ska vara målsättning för utsläpp till ledningsnät och recipient. Under 

projektering utreds möjligheten att utforma trög dagvattenhantering lokalt 

på fastigheten (LOD). LOD ger både fördröjning och rening av dagvattnen, 

vilket leder till en minskad belastning på ledningsnät och recipient. I 

kommunens dagvattenanvisningar anges att kommunen aktivt ska verka för 

trög dagvattenhantering. Val av reningsmetod utreds och bestäms under 

projektering. (A.3.7) 
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• Installation av solceller och/eller solfångare om LCC visar att det är 
lönsamt. En helhetslösning för energi (el och värme) tas fram under 

projektering. (B.1.2 och B.1.3)  

 

• Installation av smarta digitala lösningar, exempelvis närvarostyrning. 

(B.2.2) 

 

• Konceptförskolan byggs i trä vilket går i linje med den träbyggnadsstrategi 

som är under framtagande i kommunen. (B.3.1) 

 

• Användning av digital loggbok (Sunda Hus Miljödata) för att minska 
användningen av skadliga kemikalier och för att kunna prioritera 

miljömärkta produkter i byggnaden. (B.3.3) 

 

• Utformning av miljöhus som möjliggör sortering och återvinning. 
(B.4.2) 

 

• Titta på den aktuella platsen och säkerställa tillgänglighet till grönytor 

för såväl närboende som förskolebarnen. (C.1.3) 

 

• Utveckling av utemiljö som stimulerar till rörelse, genom att ta till vara 

och/eller utveckla natur- och kulturvärden. Detta är av särskild i vikt i 

områden med hög trafiktäthet, såsom vid den aktuella platsen. (C.1.6) 

• Utforma förskolans utemiljö så att den präglas av nivåskillnader, höjder, 
buskar och träd. Exempelvis genom att använda projektets överblivna 
schaktmassor för att skapa höjder och nivåskillnader. (C.2.2) 

• Möjliggör för egenodling på gården. Placeras i närhet av kök, matplats 

och vattenutkastare. (C.2.3) 

 

• Utforma miljöer som främjar en god och hållbar arbetsmiljö för såväl vuxna 

som barn i samråd med verksamheten och målgruppen. (C.3.1) 

 

• Samtal med målgruppen, exempelvis likt Klapperstenens förskola där 

plattformen för samtal bestod av korta filmer som skickades mellan barn och 

projektledare. (C.4.1) 

 

• Gården bör präglas av naturmiljö som är rymlig och varierad och som barnet 
har direkt tillgång till. Naturmiljö saknar sociala konstruktioner om vem som 

förväntas göra vad. Istället är det upp till barnet självt att utforska och 

upptäcka. (C.4.4) 
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• Konstnärlig utsmyckning som bidrar till förskolans identitet, orientering och 
förståelse av platsen.  (C.4.5) sekvenser 

 

• Möjliggör för trygga, omfamnande reträttplatser för paus och återhämtning 

där barnet kan dra sig undan, inne som ute. Den här typen av platser 

kommer uppsökas oavsett om de är planerade för eller inte. Genom 

planering undviks platser som är direkt olämpliga, som dolda hörn, etc. 

Särskilt viktigt för barn med koncentrationssvårigheter. (C.4.5) 

 

• Fånga upp tillgänglighetsperspektivet i varje beslut som rör 

verksamhet och målgrupp. (C.4.5) 

 

• Ha dialog med verksamheten om hur utemiljön kan understödja den 

pedagogiska verksamheten. (C.4.6) 

 

• Dialog mellan pedagoger, arkitekt/landskapsarkitekt och konstråd i tidigt 

skede. (C.5.2) 

 

• Kontakten med utemiljön börjar i byggnaden. Låga fönster gynnar det 

lilla barnets upplevelse av plats och sammanhang. (C.4.6) 

 

Satsningar inom social och ekologisk hållbarhet som kan bidra till ökad 
måluppfyllelse 

De resterande förslagen kan på olika nivåer bidra till att Varbergs kommuns 
hållbarhetsmål uppfylls. Det handlar dels om investeringar som på sikt kan ge 
ekonomisk vinning (exempelvis genom minskade energikostnader) och dels om 
satsningar som kan ge önskvärda effekter utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv (långsiktigt positiva effekter på miljön).  
Dessa förslag behöver beställaren ha ställning till genom att 
godkänna eller avfärda i kommande projektdirektiv.   

 

• Uppmuntra till hållbara transportsätt enligt genom att (1) förbereda för 

laddplatser för personal, (2) upprätta täckta cykelställ nära entré för 

både 

personal och besökare, (3) förse området med förråd för cykelkärra och 
barnvagnar. (A.4.4) 
 

• Se över möjligheten att certifiera byggnaden, exempelvis enligt 

Miljöbyggnad 3.1. (berör flertalet mål) 
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• Beakta möjlighet att tillfälligt anställa eller skapa praktikplatser för personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. (C.4.2 och C.4.3) 

 

13.5. Bullerutredning 

Bullerutredning som utfördes under förstudie, bilaga 7, visar på överskridande av 
riktvärdet för både ekvivalent och maximal ljudnivå. För att uppnå de krav som 
ställs på yta för lek, vila och pedagogisk verksamhet föreslås större delen av gården 
ramas in med bullerskärmar. Bullerskärm mot järnvägen bör vara 4 m hög och mot 
väg 3 m hög. Föreslagen placering av bullerskärm framgår av bilaga 7, förslag B7 och 
B8. Möjlighet att använda överblivna massor som bullervall bör utredas i 
projekteringen. 
 

13.6. Geoteknik 

En geoteknisk utredning genomfördes under förstudien, bilaga 6a. Bedömningen är 
att förstärkningsåtgärder krävs där de största punktlasterna finns.  
 
Under stora delar av året står mycket vatten på fastigheten, det kommer därför 
krävas en del dräneringsåtgärder för att kunna använda ytan som förskolegård. 
 
Radonmätning är utförd och visar på halter under riktvärden, se bilaga 6b. 
 
Inga prover för föroreningar av mark har tagits. Under den geotekniska 
undersökningen upptäcktes inget som tyder på att marken är förorenad. 
Kartläggning av markens tidigare användning visar inte heller på någon anledning 
till att misstänka föroreningar i mark. 
 

13.7. Arkeologi 

Enligt kommunens karttjänst finns inga indikationer på kulturmiljövärden, 
bedömningen är därför att vidare arkeologiska utredningar inte är nödvändiga. 

13.8. Upphandling 

Då det finns i princip färdiga handlingar på byggnaden föreslås projektet 
genomföras som en generalentreprenad.  
 

13.9. Kommunikationsinsatser under projektet 

Aktivitetsplan för kommunikatörsinsatser har tagits fram av Varbergs Fastighets 
AB´s kommunikationsavdelning, se bilaga 12, som ett förslag på vilka insatser som 
skulle kunna genomföras under projektet.  
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Utrustning, inredning, inventarier 
Kostnader för utrustning, inredning och inventarier hanteras som en separat 
investering hos Förskole och grundskolenämnden. 

Kostnader för utrustning, inredning och inventarier har beräknats till 3 000 000 kr. 

15. Tidsram 

Beslut har tagits i kommunfullmäktige 17 november 2020, där en investering 
godkändes för genomförande under 2021-2022. 
 
Projektering har påbörjats i samråd med Förskole- och grundskoleförvaltningen 
under slutet av 2020 för att hålla den ursprungliga tidplanen enligt 
investeringsbudgeten. Produktion kan inte börjas innan ett formellt beslut är taget i 
Förskole- och grundskolenämnden i mars 2021. Vid ett uteblivet beslut debiteras 
uppkomna kostnader för projekteringen Förskole- och grundskoleförvaltningen. 
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16. Komponentavskrivning 

Varbergs kommun arbetar med komponentavskrivningar på samtliga investeringar. 
Komponenterna har olika avskrivningstider och ses i tabell nedan. Projektledaren 
svarar för att entreprenörerna på sina slutfakturor anger den komponentfördelning 
de debiterat kommunen med. Erhålls inte denna information på slutfakturan, 
kommer denna att returneras och betalas först då korrekt utformad faktura erhållits.  
 
 

  
Komponent Exempel på utgift % Avskrivningstid 
Mark Markinköp -  

Markarbeten 
Schaktning, Sprängning, Dränering, 
Asfaltering, Stenläggning, 
Trädgårdsanläggning, Rör, Staket 

20 40 

Grund och stomme 
Bottenplatta, Bjälklag, Ytterväggar, 
Bärande innerväggar, 
Takkonstruktion 

10 50 

Tak 
Takpannor, Läkt, Underlagspapp, 
Plåttak, Hängrännor, Stuprör 

6 30 

Fasad 
Träpanel, Puts, Fasadsten, Fönster, 
Ytterdörrar 

10 25 

Invändiga ytskikt 

Ej bärande innerväggar, golv, 
innerdörrar, kök, badrum, bastu, 
väggbeklädnad, innertak, 
fönsterbrädor 

20 20 

Teknisk installation 

Värme, Ventilation, El, Vatten, 
Avlopp, Hiss, Låssystem, Larm, 
Kylanläggning, Solpaneler, 
Belysning, Tele och data 

30 20 

Lekutrustning och 
komplementbyggnad 

Vindskydd, Rutschkana, 
Klätterställning, Oisolerat förråd, 
Sandlåda, Gungställning, 
Klimatskydd för cyklar 

4 15 
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 § 13 Dnr FGN 2020/0457 
 
 

Yttrande över revisionsrapport Granskning av 
skolnärvaro och insatser för trygghet och 
studiero 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 
 

1. anta yttrande över revisionsrapport Granskning av skolnärvaro och 

insatser för trygghet och studiero i enlighet med förvaltningens 

övervägande. 

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har fått i uppdrag att granska om förskole- och 

grundskolenämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av elevers 

trygghet och närvaro i grundskola för att motverka otrygghet och 

skolfrånvaro. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

 

Revisionen bedömer sammanfattningsvis att förskole- och 

grundskolenämndens bevakning av skolplikten och kontroll över elevers 

frånvaro i grundskola är tillfredsställande. De ser brister i rutin och 

handläggning vad gäller anmälan till huvudman då utredning vid elevs 

frånvaro inleds. 

 

Mot bakgrund av granskning bedömer revisionen att förskole- och 

grundskolenämnden  

- ska tillse att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudmannen då 

utredning av elevs frånvaro inletts av rektor. (7 kap. 19 a § 3 st.) 

- bör följa upp att alla vårdnadshavare får information om deras barn 

är 

frånvarande utan anmälan 

- bör följa upp elevers medverkan vi framtagande av ordningsregler 

och den roll som ordningsreglerna spelar for verksamheten 

- bör följa upp elevernas och lärarnas upplevelse av studiero och i 

förekommande vidta åtgärder. 

 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av skolnärvaro och insatser för trygghet och 

studiero. 

 

Övervägande 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen har inget att erinra och instämmer 

med revisonens bedömning. Revisionsrapportens bedömningar, slutsats 

och rekommendationer går i linje med pågående utvecklingsarbete inom 

ramen för befintlig verksamhet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunrevisionen  

Kommunstyrelsen  

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-01-21 Dnr: FGN 

2020/0457-3 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Cornelia Gustafsson,  

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande över revisionsrapport Granskning av 

skolnärvaro och insatser för trygghet och 

studiero

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. anta yttrande över revisionsrapport Granskning av skolnärvaro och

insatser för trygghet och studiero i enlighet med förvaltningens

övervägande.

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har fått i uppdrag att granska om förskole- och 

grundskolenämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av elevers 

trygghet och närvaro i grundskola för att motverka otrygghet och skolfrånvaro. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Revisionen bedömer sammanfattningsvis att förskole- och 

grundskolenämndens bevakning av skolplikten och kontroll över elevers 

frånvaro i grundskola är tillfredsställande. De ser brister i rutin och 

handläggning vad gäller anmälan till huvudman då utredning vid elevs 

frånvaro inleds. 

Mot bakgrund av granskning bedömer revisionen att förskole- och 

grundskolenämnden  

- ska tillse att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudmannen då

utredning av elevs frånvaro inletts av rektor. (7 kap. 19 a § 3 st.)

- bör följa upp att alla vårdnadshavare får information om deras barn är

frånvarande utan anmälan

- bör följa upp elevers medverkan vi framtagande av ordningsregler och

den roll som ordningsreglerna spelar for verksamheten

- bör följa upp elevernas och lärarnas upplevelse av studiero och i

förekommande vidta åtgärder.
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Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av skolnärvaro och insatser för trygghet och 

studiero. 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen har inget att erinra och instämmer med 

revisonens bedömning. Revisionsrapportens bedömningar, slutsats 

och rekommendationer går i linje med pågående utvecklingsarbete inom 

ramen för befintlig verksamhet. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Johan Berntsson 

Grundskolechef  

 

Protokollsutdrag 
Kommunrevisionen  

Kommunstyrelsen  

 
 

Maria Wirén 
Tf förvaltningschef  
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§ 11 Dnr FGN 2020/0687 

Internkontrollplan 2021 och uppföljning 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna uppföljning av internkontroll 2020

2. godkänna internkontrollplan 2021.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå 
lagstiftningens (6 kap. 6 § kommunallagen) intentioner för att med rimlig 
grad av säkerhet uppnå följande mål:   

 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god

ekonomisk hushållning).

 Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten

är tillförlitlig.

 Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.

Arbetet med interna kontrollen ska ske enligt de riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen som 
kommunfullmäktige antog 2013.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att nämnder och 
bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna ska senast i 
mars varje år anta en interkontrollplan som ska överlämnas till 
kommunstyrelsen samma månad. Arbetet med internkontrollplanen ska ha 
föregåtts av en riskanalys. 

Ärendet ersätter arbetsutskottets förslag till beslut 2021-01-18 § 5. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontroll 2020 

Internkontrollplan 2021 

Riskanalys inför internkontroll 2020 

Övervägande 
Under 2019 genomfördes ett gediget utvecklingsarbete för att kartlägga 

förvaltningens processer i relation till internkontrollen. Varje process har 

analyserats och riskinventerats utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och 

anvisningar. Arbetet har lagt grunden för de riskhanteringsåtgärder och 

kontroller som utgör interkontrollplan för 2020. De områden som bedömts 

ha ett högt riskvärde har tagits med i internkontrollplanen och övriga i 

förvaltningens egenkontrollplan.  
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Inför framtagande av interkontrollplan för 2021 har alla medarbetare med 

ansvar för kontrollmoment deltagit i en analys och uppföljning av 

interkontrollplan för 2020. Förvaltningens bedömning är att de risker som 

identifierats i tidigare riskanalys fortfarande är aktuella. Förvaltningen 

bedömer att arbetet med dessa risker behöver fortgå då riktvärdena är 

oförändrade.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning 

Ekonomidirektör, Stefan Tengberg 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 

Ansvarig handläggare 

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-02-02 Dnr: FGN 

2020/0687-6 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Julia von Platen,   

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Internkontrollplan 2021 och uppföljning 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna uppföljning av internkontroll 2020

2. godkänna internkontrollplan 2021.

Beskrivning av ärendet 
Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå 
lagstiftningens (6 kap. 6 § kommunallagen) intentioner för att med rimlig grad 
av säkerhet uppnå följande mål:   

 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god

ekonomisk hushållning).

 Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är

tillförlitlig.

 Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.

Arbetet med interna kontrollen ska ske enligt de riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen som kommunfullmäktige 
antog 2013.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att nämnder och 
bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna ska senast i mars 
varje år anta en interkontrollplan som ska överlämnas till kommunstyrelsen 
samma månad. Arbetet med internkontrollplanen ska ha föregåtts av en 
riskanalys. 

Ärendet ersätter arbetsutskottets förslag till beslut 2021-01-18 § 5. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontroll 2020 

Internkontrollplan 2021 

Riskanalys inför internkontroll 2020 

Övervägande 
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Under 2019 genomfördes ett gediget utvecklingsarbete för att kartlägga 

förvaltningens processer i relation till internkontrollen. Varje process har 

analyserats och riskinventerats utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och 

anvisningar. Arbetet har lagt grunden för de riskhanteringsåtgärder och 

kontroller som utgör interkontrollplan för 2020. De områden som bedömts ha 

ett högt riskvärde har tagits med i internkontrollplanen och övriga i 

förvaltningens egenkontrollplan.  

 

Inför framtagande av interkontrollplan för 2021 har alla medarbetare med 

ansvar för kontrollmoment deltagit i en analys och uppföljning av 

interkontrollplan för 2020. Förvaltningens bedömning är att de risker som 

identifierats i tidigare riskanalys fortfarande är aktuella. Förvaltningen 

bedömer att arbetet med dessa risker behöver fortgå då riktvärdena är 

oförändrade.  

 

 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén 
Tf förvaltningschef  
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ekonomidirektör, Stefan Tengberg 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 

Ansvarig handläggare 
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Intern kontroll 

Varför internkontroll? 

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå lagstiftningens 

intentioner för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål: 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god ekonomisk

hushållning).

• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig.

• Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.

Kommunallagen (2017:725) kap. 6 § 6 har en tydlig bestämmelse som definierar ansvaret för 

den interna kontrollen: ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 

som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.” 

Styrning och uppföljning av internkontroll 

Kommunfullmäktige antog 2013 riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna 

kontrollen. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att nämnder och bolagsstyrelser har en 

tillräcklig intern kontroll. 

Nämnderna ska senast i mars varje år anta en plan för den interna kontrollen som ska 

överlämnas till kommunstyrelsen samma månad. Rapportering på nämndsnivå ska ske till 

kommunstyrelsen i samband med att den nya planen överlämnas. Varje nämnd lämnar då 

också en sammanfattning av gjorda kontroller där upptäckta brister lyfts fram och 

analyseras. Rapportering sker samtidigt till kommunens revisorer. 

Riskanalys leder till internkontroll och egenkontroll 

Att identifiera och analysera risker är avgörande för en organisations möjligheter att nå sina 

mål. Riskanalys innebär att inventera, prioritera, kvantifiera och hantera risker. 

Vid prioriteringen av risker multipliceras risken (sannolikheten) att en risk inträffar med 

väsentligheten (konsekvensens) enligt graderingar som finns i kommunfullmäktiges riktlinjer 

och tillämpningsanvisningar (ger ett slutligt riskvärde mellan 1–16). 

Prioriteringen innebär att: 

• Risker som fått mellan 9–16 poäng tas med i den interna kontrollen som rapporteras
till nämnden.

• Risker som fått under 9 poäng tas med i egenkontrollplanen. Dessa risker rapporteras

enbart till ledningsgrupp. Om avvikelser skulle upptäckas så redovisas dessa till

nämnd.
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såsom ljuddämpning, anpassade stolar, hörselhjälpmedel, skärmar, timetimer, teknisk 

utrustning såsom högtalare och mikrofoner. 

Grundskola socioekonomisk resursfördelning: Rektorerna svarar olika på om 

resurserna fördelas direkt eller indirekt till den grupp elever som den socioekonomiska 

resursfördelningen baseras på. Resurserna nyttjas till personalförstärkning i skola och 

fritidshem, utökad speciallärartid, bemanning i flexteam, förstärkning genom svenska som 

andraspråkslärare, utökad läs- och skrivträning samt fortbildning. 

Sammantagen bedömning: Det är positivt att rektorerna bedömer att tilläggsbelopp till 

allra största del fördelas direkt till barnet/ eleven förskolan/ skolan har ansökt för. Den 

socioekonomiska resursfördelningen går inte lika tydligt att härleda till den grupp barn/ 

elever fördelningen baseras på. Detta anses rimligt då fördelningen baseras på ett index för 

elev-/ barngruppen och inte riktat till specifika barn eller elever, förskolan/ skolan behöver 

enligt modellen inte heller känna till vilka barn/ elever den får resurser för. I båda fallen är 

det tydligt att resurserna nyttjas på ett sätt som gynnar barn och elever. 
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Kommentar: 

Övning förekommer men mycket fokus på brand och utrymning. Förhoppning inför 

kommande år att titta närmare på inrymning och vad som skall gälla vid sådana situationer 

av yttre hot. Detta är något som gäller både förskolor och grundskolor. Skolverket har mycket 

dokumentation kring just sådana situationer som kan vara till hjälp. 
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och GDPR utveckla 
arbetet med 
kravställan vid 
upphandling. 

Kommentar: 

Arbetet att höja kunskapen om GDPR och informationssäkerhet samt ta fram 

kommungemensamma rutiner pågår på central nivå och fortsätter ut i de olika 

förvaltningarna. Instruktioner för hela kommunen medför att vi alla arbetar på samma sätt. 

Under året har även förvaltningens stödfunktioner för informationssäkerhet förstärkts vilket 

görs att förutsättningarna för förbättringsarbete på området ser bra ut. 
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Internkontrollplan 2021 



Internkontrollplan 2021  
 

Definitioner och beskrivningar 

 

Kontrollmoment – Svarar på frågan vad som ska kontrolleras utifrån de risker som identifierats i riskanalysen. 

Kontrollansvarig – Ansvarig för att kontrollen genomförs enligt internkontrollplanen.  

Kontrollmetod – Beskriver hur kontrollen ska genomföras, exempelvis komplett, stickprov, dokumentgranskning, intervjuer. 

Kontrollfrekvens – Beskriver hur ofta kontrollen ska genomföras. 

Granskning utförs – Beskriver när granskningen genomförs. 

Rapportering när/hur – Beskriver när och hur rapporteringen sker. 

Totala riskvärdet - De olika delkomponenterna risk (sannolikhet) och väsentlighet (konsekvens), som beskrivs i riskanalysen, multipliceras med varandra och ger 

då en slutsiffra mellan 1-16. Risker som fått under 9 poäng tas med i egenkontrollplanen. Dessa risker rapporteras enbart till ledningsgrupp. Om betydande 

avvikelser skulle upptäckas så redovisas dessa till nämnd. 

 

  

















 

- Komplett och användbar registerförteckning som 
bygger på de processer som finns.  
- Kartlägga alla personuppgiftsbehandlingar. 
- Systematisk arbete gällande informationssäkerhet. 
Informera och följa upp att riktlinjer följs. 
 

Risker: 
- Att det saknas information om 
personuppgiftsbehandlingar. 
- Att det är felaktiga bedömningar i 
registreförteckningen för att det saknas kompetens. 
 
Kontrollmoment: Uppföljning av riskhanteringsåtgärd: 
- Kompetenshöjande insatser för samtliga anställda om 
när de ska anmäla personuppgiftsbehandlingar. 
 

Administrativ chef Komplett 1 gång per år Under 2020 Löpande i 
beslutsstödsyste
m. Samlad 
uppföljning till 
nämnd feb/mars 
2021. 

16 

Kontroll av det finns PuB-avtal kopplat till nya avtal 
eller förlängda avtal med leverantörer. 
Risk: Att inte personuppgiftsbiträdeavtal upprättas 
alternativt att det blir låg säkerhet på hantering av 
personuppgifter pga bristande kravställan på 
leverantör. 
 

Informationssäker
hetssamordnare 

Komplett 
 

1 gång per år Januari 2021 
för 
innevarande 
år. 
 

Löpande i 
beslutsstödsyste
m. Samlad 
uppföljning till 
nämnd feb/mars 
2021. 
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Alla avtal gås igenom 
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Dnr: FGN 2020/0038 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Riskanalys inför internkontroll 2020 



 

 

Om internkontroll 

Kommunallagen (2017:725) kap. 6 § 6 har en tydlig bestämmelse som 

definierar ansvaret för den interna kontrollen: 

 

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs 

i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredställande sätt.” 

 

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå 

lagstiftningens intentioner för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande 

mål: 

 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god 

ekonomisk hushållning). 

• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 

tillförlitlig.  

• Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.  

 

Arbetet med interna kontrollen ska ske enligt de riktlinjer och 

tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen som kommunfullmäktige 

antog 2013.  

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att nämnder och 

bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna ska senast i mars 

varje år anta en interkontrollplan som ska överlämnas till kommunstyrelsen 

samma månad. Arbetet med internkontrollplanen ska ha föregåtts av en 

riskanalys. 

Om riskanalysen 

Riskanalysen ska genomföras enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och 

tillämpningsanvisningar. Att analysera risker är avgörande för att nå målen 

med den interna kontrollen. Riskanalys innebär att inventera, prioritera och 

hantera risker enligt nedanstående steg: 

 

1. Inventera risker – handlar om att identifiera och kartlägga alla relevanta 

risker.  

 

2. Prioritera riskerna – handlar om att göra bedömning och analys av risk 

(sannolikhet) och väsentlighet (konsekvens). Risk (sannolikhet) är ett mått på 

hur troligt det är att en viss händelse inträffar. Väsentlighet (konsekvens) är 



exempelvis ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser samt 

konsekvenser för enskilda individer, politiker, tjänstemän och tredje man 

(brukare). 

 

Risk (sannolikhet) graderas enligt nedan: 

1. Osannolik – risken är praktiskt taget obefintlig för att en händelse ska 

inträffa/fel ska uppstå. Det innebär dock inte att inget skulle kunna hända. 

2. Mindre sannolikhet – risken är mycket liten för att en händelse ska 

inträffa/fel ska uppstå. 

3. Möjlig – det finns en möjlig risk för att en händelse ska kunna inträffa/fel 

ska uppstå. 

4. Sannolik – det är mycket troligt att en händelse ska inträffa/fel kan uppstå. 

 

Väsentlighet (konsekvens) graderas enligt nedan: 

1. Försumbar – är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  

2. Lindrig – uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 

3. Kännbar – uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 

4. Allvarlig – är så stor att en händelse/fel helt enkelt inte får inträffa. 

 

De olika delkomponenterna multipliceras med varandra och ge då en slutsiffra 

mellan 1-16. Riskerna ska därefter hanteras enligt nedan: 

 

1-4 poäng Risken accepteras, ingen åtgärd krävs. 

5-8 poäng Risken hålls under uppsikt. 

9-16 poäng Risken tas med i nämndens internkontrollplan.  

 

Risker som fått under 9 poäng tas med i egenkontrollplanen som följs upp av 

ledningsgrupp. Om betydande avvikelser skulle upptäckas så redovisas dessa 

till nämnd.  

 

3. Riskhanteringsåtgärder – kunskaper från prioriteringen kan ses som en 

vägledning till de förebyggande riskhanteringsåtgärderna. Riskerna kan 

hanteras på något av följande sätt: 

• Acceptera riskerna – risker som fått väldigt låga sammantagna siffror 

vid prioriteringen eller sådana som kommun- eller förvaltningsledning 

väljer att ta för att kunna utvecklas vidare. 

• Eliminera riskerna – dödsfall inom sjukvården pga handhavandefel 

eller kärnkraftsolyckor är av den typ att de ska undvikas och helst 

elimineras. Det är dock helt omöjligt att eliminera alla risker, varför 

fokus oftast handlar om att minimera/reducera riskerna. 

• Minimera/reducera riskerna – den vanligaste varianten av 

riskhanteringsåtgärder. Exempel kan vara utbildning och information, 

utveckla och förbättra rutiner och processer, införa tydligare regler 

mm. 

• Dela riskerna med andra – det vanligaste sättet är olika 

försäkringslösningar.  

 



Förbyggande åtgärder och kontroller  

Risker kan ofta minskas och reduceras med förebyggande 

riskhanteringsåtgärder som tas fram i samband med riskanalys, men också 

med kontroller för att upptäcka brister (exempelvis stickprov på fakturor mm) 

som generar nya riskhanteringsåtgärder.  

 

Internkontrollplan ska bestå av kontroller för att upptäcka brister. 

Flera kontroller har enbart fokus på att följa upp de förebyggande 

riskhanteringsåtgärderna då bedömningen har varit att detta stödjer arbetet 

med att minimera och reducera risker på bästa sätt utifrån riskanalysen. I 

dessa fall anses inte kontroller, såsom exempelvis stickprov mm, stödja arbetet 

med att upptäcka brister och/eller anses vara genomförbart.  

 

Uppföljningen av internkontrollplan 2020 kommer bestå av en 

sammanfattning av utförda kontroller samt upptäckta brister som lyfts fram 

och analyseras.  

 

 

 



Definitioner 

 

Riskinventering och analys 
 

Risk och riskbedömning – Risken är en negativ konsekvens som bedöms kunna uppkomma genom framtida händelser. Riskbedömning är de effekter/påverkan som 

gör att det är just en risk, dvs något negativt, och inte det motsatta (dvs en chans, något positivt). 

Risk (sannolikhet) – Ett mått med kommentar på hur troligt det är att en viss händelse inträffar.  

Väsentlighet (konsekvens) – Ett mått med kommentar på hur exempelvis ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser samt konsekvenser för enskilda 

individer, politiker, tjänstemän och tredje man.  

Totala riskvärdet – De olika delkomponenterna risk (sannolikhet) och väsentlighet (konsekvens) multipliceras med varandra och ges då en slutsiffra mellan 1-16. 

 

Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

 

Befintliga riskhanteringsåtgärder – De aktiviteter som görs för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker. Beskrivs i kap. 2.3. 

Föreslagna, nya eller förändrade riskhanteringsåtgärder – Nya aktiviteter som föreslås för kommande år för att ytterligare acceptera, eliminera, minimera/reducera 

eller dela risker. 

Ansvarig – Den person som ansvarar för processen om riskhanteringsåtgärder.  

 

 

 

 

 



Huvudprocess: Bidra till individers utveckling och lärande 

Huvudprocess som består av delprocesser som stödjer kärnuppdraget. 

Delprocess: Resursfördelning till samtliga skolformer 

En process som utifrån barnens och elevernas olika förutsättningar och behov ska säkerställa en likvärdig utbildning. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov för att säkerställa en likvärdig utbildning. 

(1 kap. 9 §, 2 kap. 8b § skollagen) 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1: Att resurserna 

inte fördelas 

utifrån barnens 

och elevernas 

reella behov. 

 

3  4 12 1: Rutinbeskrivningar finns i beslutad 

resursfördelningsmodell. Löpande 

kontroller sker i huvudmannens SKA 

som sker i årlig uppföljning kring 

elevernas måluppfyllelse utifrån deras 

olika förutsättningar och behov. Två 

gånger per mandatperiod sker en 

utvärdering av befintlig 

resursfördelningsmodell. På enhetsnivå 

följs elevernas utveckling och 

måluppfyllelse på individnivå. 

1:  

- Analys av nyttjandet av tilldelade resurser 

utifrån socioekonomiskt tillägg och 

tilläggsbelopp. 

- Säkerställa rutiner för viktning och beräkning 

av grundbeloppet utifrån ändrad timplan. 

- Förankring av resursfördelningsmodellen i 

organisationen. 

 

 

 

Utvecklingschef 

Det finns möjlig 

risk att 

resursfördelning

smodellen inte 

är tillräckligt 

träffsäker och 

väl förankrad i 

organisationen. 

Om resurser 

inte fördelas 

utifrån barns 

och elevers 

olika 

förutsättninga

r och behov 

säkerställs inte 

en likvärdig 

utbildning. 



Huvudprocess: Styrning och ledning 

Huvudprocess som består av delprocesser som ska ge stöd i beslutsfattande, verkställande och eventuell uppföljning i den politiska organisation och tjänstemannaorganisationen.  

 

Delprocess: Fatta och verkställa beslut 

Beslutsfattande på olika nivåer i den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen och dess verkställighet. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Tydlig och stödjande delegeringsförteckning som är väl avvägd mellan beslutsfattande i politisk organisation och tjänstemannaorganisation.   

2. Förteckning med struktur för styrande dokument som ska stödja beslutsfattandet, verkställandet och eventuell uppföljning. 

3. Fatta rättssäkra beslut (exempelvis skicka med rätt besvärshänvisning). 

4. Verkställa beslut på ett rättssäkert sätt (exempelvis anmäla till nämnd). 

5. Underrätta berörda parter om beslutet på ett rättssäkert sätt.  

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala riskvärdet Befintliga 

riskhanteringsåtgärder 

Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1-5: Ogiltiga 

beslut fattas 

2 

 

3 6 1: Rutinbeskrivningar finns i 

delegeringsförteckningen 

1: Revidera delegeringsförteckningen med 

utgångspunkt i att den ska vara 

Administrativ chef 



- Mindre 

sannolikhet 

gällande de 

politiska 

besluten och 

högre 

sannolikhet 

gällande beslut 

som tas i 

tjänstemannaor

ganisationen.  

- Det saknas 

riktlinjer och 

arbetsrutiner för 

flera processer. 

Brist på tillit 

och 

merarbete. 

och ev. stödjande 

dokument.  

2: Kommungemensamma 

rutinbeskrivningar finns (nytt 

styrande dokument från 

våren 2020).  

3: Det finns enstaka 

rutinbeskrivningar, mallar 

finns för delegationsbeslut. 

Kontroll av rättsprövande 

instans. 

4-5: Det finns enstaka 

rutinbeskrivningar i 

processbeskrivningar.  

 

lättförståelig, heltäckande och vara väl 

avvägd mellan beslutsfattande i politisk 

organisation och tjänstemannaorganisation. 

2: Samla våra styrande dokument för att 

förenkla handläggning och beslutsfattande. 

3-4: Informera på medarbetarwebben om 

vad ett rättssäkert beslut innebär (ex. 

nämndens beslutanderätt, skillnad mellan 

delegation/verkställighet, rätt 

besvärshänvisning, när verkställighet får ske, 

hur berörda parter ska underrättas). 

5: Identifiera särskilt riskfyllda 

beslutsprocesser och ta fram tydliga rutiner 

för dessa.  

Delprocess: Administrera nämndens verksamhet 

Administration av beredning-, handläggning och beslutsprocessen. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Ha ett uppdaterat årshjul för politiska ärenden som är väl förankrat hos politiken och handläggare. 

2. Ta fram tillgängligt och tydligt underlag till politiken för att skapa förutsättningar för politiken att fatta välgrundade beslut. 

3. Möjliggöra politikens möjlighet att sätta sig in i ärenden inför beslut. 

4. Anslag av protokoll. 

 

 



Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala riskvärdet Befintliga 

riskhanteringsåtgärder 

Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1-4: Ogrundade 

och/eller ogiltiga 

beslut fattas 

 

2 3 6 1-4: Rutinbeskrivningar 

finns (ex årshjul). Politiken 

har direkt tillgång. 

Löpande kontroll finns i 

rutinen, dvs arbetssättet 

hos kansliberedning, samt 

genom att arbete enligt 

nämndssekreterarens 

processbeskrivning. 

1: Förankra årshjulet för beslut i nämnd 

kontinuerligt hos både politiker 

(arbetsutskott/nämnd) och 

tjänstemannaorganisation (återkommande 

genomgång på ledningsgrupp, information på 

kanslimöten/APT, publicera årshjulet på 

medarbetarwebben). 

2: Ta fram ett arbetssätt för 

tjänstemannaorganisationen för att skapa 

förutsättningar för att följa årshjulet för beslut i 

nämnd (ex. när behöver arbetet påbörjas i en 

process för att uppfylla årshjulet för ärenden till 

nämnd). 

2-3:  

- Förankra processbeskrivning för hur handläggare 

ska skriva fram ärenden till nämnd (kontinuerlig 

utbildning av nyanställda medarbetare där även 

befintliga medarbetare bjuds in för att uppdatera 

sina kunskaper). 

- Ledningsgrupper ger tydliga direktiv om 

förvaltningens ståndpunkt i specifika ärenden, ex. 

motioner, utredningar etc. 

Administrativ chef 

Ansvariga chefer 

utser 

handläggaren 

med rätt 

kompetens. 

Ineffektiv 

förvaltningsor

ganisation och 

tillit går 

förlorad. 



- Ta fram ett årshjul för teman till nämnd i syfte att 

utbilda nämndens ledamöter samt att inhämta 

nämndens ståndpunkter inför framtagande av nya 

styrdokument, ex. lokalförsörjningsplan, IT-plan. 

4: Ta fram en tydlig processbeskrivning för 

nämndssekreterarens arbete. 

 

 

Huvudprocess: Serviceskyldighet och efterlevnad av offentlighetsprincipen 

Huvudprocess som består av delprocesser som stödjer arbetet med god offentlighetsstruktur, rätten till insyn och serviceskyldighet som myndighet enligt Offentlighet- och 

sekretesslagen samt Förvaltningslagen. 

 

Delprocess: Posthantering 

Hantering av inkommande och utgående post och e-post. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Hantera inkommande och utgående post och e-post enligt dokumenthanteringsplan. 

2. Handlägga inkommande post och e-post. 
3. Medarbetarens hantering av inkommande och utgående post och e-post (exempelvis ansvar att registrera och radera). 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk (sannolikhet) Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1-3: Uppfyller inte 

offentlighetsprincip

4 3 12 1: Rutinbeskrivningar finns i 

dokumenteringshanteringsplan 

och information ges till 

1-3: 

- Revidera och förankra rutiner för 

serviceskyldighet. 

Administrativ chef 

Kunskapen om 

vad som ska 

Tillitsbrist, 

historik/kunsk



en och/eller 

serviceskyldigheten. 

registreras och 

hur det ska göras 

är låg bland 

förvaltningens 

medarbetare. 

ap går 

förlorad. 

 

 

nyanställda.  

2: Rutinbeskrivningar finns i 

rutiner för serviceskyldighet. 

3: Finns ej. 

- Ta fram rutiner för hur förvaltningens chefer 

och medarbetare ska hantera sin 

inkommande- och utgående e-post (publicera 

informationen på medarbetarwebben i 

anslutning till dokumenthanteringsplanen). 

Delprocess: Arkivering och bevarande 

Hantering av handlingar utifrån lagstiftning och interna styrande dokument. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Diarieföra och arkivera enligt dokumenthanteringsplan. 

2. Skapa och upprätthålla god offentlighetsstruktur, arkivering och dokumenthantering. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk (sannolikhet) Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga kontrollaktiviteter Föreslagna, nya eller förändrade 

kontrollaktiviteter 

Ansvarig 

1-2: 

Offentlighetsprincip

en inte kan 

uppfyllas. 

1-2: 

Handläggningen blir 

ineffektiv när 

historiken inte går 

att utläsa. 

1 3 3 1: Rutinbeskrivningar finns i 

dokumenthanteringsplan.  

2: Rutinbeskrivningar finns 

(övergripande) i arkivreglemente. 

Löpande kontroller görs genom tillsyn 

av kommunstyrelsen som är 

arkivmyndighet. 

1-2: Vidareutbilda skoladministratörer 

kring dokumenthantering och utse några 

med särskild uppgift att hantera och svara 

på frågor gällande 

registrering/dokumenthantering. 

2: Ta fram arbetsrutin för att skapa och 

upprätthålla god offentlighetsstruktur 

bland våra allmänna handlingar -fysiska 

och digitala (centralt kansli samt förskolor 

och grundskolors kansli). 

Administrativ chef 

Större sannolikhet 

ute i 

verksamheten, 

mindre hos 

registrator. 

Förvaltningens 

öppenhet är 

grundlagsstad

gat.  



Delprocess: Utlämnande av allmänna handlingar 

Begäran, framtagande, prövande och utlämnande av allmänna handlingar. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Ha ordning på allmänna handlingar genom att ha god offentlighetstruktur.  

2. Skyndsamt hantera begäran och prövning. 
3. Om den begärda handling ej är allmän eller offentlig, samt om den som begärt handlingen önskar ett upprättat överklagbart beslut, ta fram ett rättssäkert beslut. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk (sannolikhet) Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1-2: Att inte 

offentlighetsprincip

en uppfylls. 

2-3: Att inte 

serviceskyldigheten 

uppfylls. 

2 3 6 1: Rutinbeskrivningar finns i 

arkivreglemente och 

dokumenthanteringsplan. 

2-3: Rutinbeskrivningar finns i 

kommungemensamma rutiner 

(kontorshandbok) och 

delegeringsförteckning. 

2-3: Utse (i delegeringsförteckning) och 

utbilda fler i att hantera utlämnandet av 

allmänna handlingar. 

Övrigt: Tydliggöra vem som ansvarar för 

utlämnande på förskolor och skolor. 

Administrativ chef 

Mindre risk på 

kansliet, större 

risk ute i 

verksamheten - 

förutsättningar 

för utlämnande 

saknas. 

1-3  Brist på 

tillåt. 

Anmälningar 

till JO. 

Delprocess: Hantera överklaganden 

Hantering av inkommande överklaganden samt kommunikation med klagande och rättsprövande instans. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 



1. Bedömning om ett klagande är ett överklagande. 

2. Hantering av inkommande överklaganden samt kommunikation med klagande och rättsprövande instans. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk (sannolikhet) Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1: Invånare går 

miste om rätten att 

få beslutet prövat 

av högre instans. 

2 3 6 1-2: Eventuella kontroller av 

rättsprövande instans. 

1-2: Ta fram rutiner för hur överklaganden 

ska hanteras. 

Administrativ chef 

Blanketterna och 

mallar tydliggör 

möjligheten att 

överklaga. 

 

Tillit till 

invånare, 

tillsynsmyndig

heter och 

domstolar. 

  



Huvudprocess: Personal 

Huvudprocess som består av delprocesser som stödjer arbetet med personal- och kompetensförsörjning samt en hög personaltillgänglighet. 

 

Delprocess: Anställning och anställningsvillkor 

Kontroller, avtal och beslut kopplat till anställningsförfarandet samt uppföljningar. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Behovsanalys inför rekrytering för framtagande av rekryterings-/kravprofil. 

2. Kontroll av företräde enligt LAS.  

3. Rekryteringsaktivitet för att attrahera rätt kompetenser. 

4. Urvalsarbete inklusive referenstagning. 

5. Anställningsvillkor och anställningsavtal som förutsätter att kontroll av legitimationskrav, utdrag ur belastningsregister och eventuella bisysslor har genomförts samt att sekretessavtal skrivits 

under. 

6. Genomförande av introduktion.  

7. Uppföljning av förväntningar på medarbetaren utifrån resultat, uppdrag och organisationens behov. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1: Person anställs 

med fel kompetens 

2 3 6 1: Rutinbeskrivningar och verktyg finns.  1-5:  

- Kompletterande utbildning för rekryterande 

Administrativ chef 



som inte motsvarar 

behovet. 

 

Reflekterar 

inte över 

behovet. 

Fel person på fel 

plats påverkar 

effektivitet och 

måluppfyllelse. 

personal kring samtliga delar i 

rekryteringsprocessen.  

- Kvalificerat stöd utifrån gällande urvalsprocess 

vid rekrytering.  

- Tydlig rutinbeskrivning/manual kring de 

personaladministrativa uppgifter som krävs för en 

nyanställning. Form av checklista i 

personalingången som är obligatorisk – inbyggd 

kontroll? 

2: Person med 

företräde anställs inte 

vilket kan leda till 

skadestånd. 

 

3 2 6 2: Rutinbeskrivningar och verktyg finns. 

Löpande kontroller genomförs genom att 

kansliets administratör lägger in 

uppgifter i verksamhetssystem samt att 

anställningsbevis är riktigt upprättade. 

Anställningsbevis skickas till kansliet och 

HR för sammanställande kontroll. 

Se ovan. Administrativ chef 

Avsaknad av 

kunskap om 

gällande 

rutiner, 

alternativt 

struntar i 

gällande 

rutiner. 

Negativ 

påverkan för 

person som blir 

förbisedd, ev 

skadestånd. 

3: Inte tillräckligt 

antal sökande med 

rätt 

kompetens/profil. 

 

2 1 2 3: Rutinbeskrivningar och verktyg finns. 

Löpande kontroller görs genom 

uppföljning om det finns tillräckligt med 

rekryteringsunderlag för urvalsarbetet 

samt samråd kring lönesättning av 

personal (chef samråder med 

samordningsfunktioner). 

Se ovan. Administrativ chef 

Fel metod, 

budskap och 

kanal. 

Negativ 

påverkan för 

person som blir 

förbisedd, ev 

skadestånd. 

 



4: Fel person anställs 

vilket kan leda till att 

målen inte nås. 

 

2 3 6 4: Rutinbeskrivningar och verktyg finns 

och löpande kontroller genomförs 

genom uppföljning av att urvalsarbetet 

leder till anställning. 

Se ovan. Administrativ chef 

Fördjupad 

analys 

genomförs ej. 

Fel person på fel 

plats påverkar 

effektivitet och 

måluppfyllelse. 

5: Personer anställs 

utan stöd av 

skollagen. Anställning 

av icke lämpliga 

personer i 

verksamheten. Att 

det finns en bisyssla 

som 

konkurrerar/påverkar 

uppdraget. Känsliga 

uppgifter röjs vilket 

medför men för 

berörda samt kan 

innebära 

skadeståndskrav. 

 

2 3 (nämndens 

ändring) 

3 6 9 

(nämndens 

ändring 

med 

motivering

en ”Med 

hänsyn till 

om att det 

kan få 

stora 

konsekvens

er för 

många om 

olämplig 

person 

anställs till 

förskola 

eller 

skola”) 

5: Rutinbeskrivningar och verktyg finns. 

Löpande kontroller genomförs genom att 

kansliets eller förskolans/grundskolans 

administratörer lägger in uppgifter i 

verksamhetssystem samt att chef 

kontrollerar inför underskrift av avtal. 

Se ovan, samt: 

- Implementera checklista för nyanställning. 

- Utveckling av introduktionsplan för nyanställda. 

Administrativ chef 

Avsaknad av 

kunskap 

gällande 

rutiner. 

- Kan få stora 

konsekvenser 

för elever/ barn.  

- Kan påverka 

kvaliteten i 

undervisningen.  

- Kan leda till att 

personer 

inkonverteras.  

- Kan leda till 

skadestånd. 



6: Anställda får sämre 

förutsättningar att 

genomföra sitt 

uppdrag samt kan 

påverka 

medarbetarens trivsel 

och vilja att stanna 

kvar i anställningen. 

 

3  2 6 6: Rutinbeskrivningar och verktyg finns. 

Löpande kontroll genomförs genom att 

chef ansvarar för uppföljande dialog. 

Se ovan, samt: 

- Implementera checklista för nyanställning. 

- Utveckling av introduktionsplan för nyanställda. 

Administrativ chef 

Tidspress, inte 

tid att invänta 

underlag. 

Tid och 

resursbrist, 

kommunikatio

n och 

förväntningar. 

- Sämre 

förutsättningar 

för att utföra 

uppdraget.  

- Personen väljer 

att säga upp sig 

alternativt blir 

sjuk. 

7: Risk att inte nå 

uppställda mål 

genom att 

medarbetare arbetar 

med fel saker/på fel 

sätt. 

3 2 6 7: Rutinbeskrivningar och verktyg finns. 

Löpande kontroll genomförs genom att 

chef ansvarar för uppföljande dialog. 

Se ovan, samt: 

- Implementera checklista för nyanställning. 

- Utveckling av introduktionsplan för nyanställda. 

 

 

 

 

 

 

Administrativ chef 

Tidspress, inte 

tid att invänta 

underlag. 

Tid och 

resursbrist, 

kommunikatio

n och 

förväntningar. 

- Önskat 

resultat/mål inte 

uppnås.  

- Kan leda till 

minskad 

arbetstillfredsst

ällelse för 

medarbetaren. 

Delprocess: Lön, ersättning och närvaro 

Medarbetaren får rätt lön, ersättning och stöd utifrån frånvaro och närvaro. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Medarbetaren redovisar korrekt närvaro och frånvaro. 

2. Chefen kontrollerar och godkänner frånvaro, närvaro och ev. övertid. 

3. Schemaläggning (dvs att rätt schema är inlagt). 



4. Säkerställa att utfört arbete avseende timvikarier rapporteras in. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1-2: Att 

medarbetare 

inte får någon 

lön alternativt 

fel lön utbetalas. 

 

4 2 8 1: Rutinbeskrivningar finns och löpande 

kontroller genomförs genom att chefer 

kontroller frånvaro och närvaro. 

Personalkontoret gör i sin tur löpande 

kontroller. 

1-2: 

- Utbildning av chefer och administratörer. 

- Tydlig rutin för hur frånvaro och närvaro 

registreras – både för chefer och 

medarbetare. 

- Systemstöd för godkännande av chef kring 

frånvaro och närvaro. 

- Följa upp frånvaro, tidrapportering. 

- Utveckla ett system för uppföljning kring ex. 

flexregistrering.  

- Utvecklad rutin för överföring av arbetat tid 

– TimePool till personalingången. 

Administrativ chef 

Rutiner följs inte. Medför 

konsekvenser för 

medarbetaren samt 

påverkar 

förtroendet för 

kommunen som 

arbetsgivare. 

1-2: Avsaknad 

av kontroll över 

tillgänglig 

arbetstid och 

tillgänglig 

personal.  

 

4 2 8 2: Rutinbeskrivningar finns. Se ovan. Administrativ chef 

Rutiner följs inte. Medför 

konsekvenser för 

medarbetaren samt 

påverkar 

förtroendet för 

kommunen som 

arbetsgivare. 



Delprocess: Krishantering 

Stöd till medarbetare om krissituation uppstår. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Säkerställa en väl fungerande krisplan. 

2. Chef och medarbetare har kunskap om innehållet i krisplanen. 

3. Övning av krissituationer. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1-3: Brist på 

kunskap om 

krishanteringspl

an kan leda till 

att fel åtgärder 

genomförs och 

att personer 

kommer till 

skada. 

3 4 12 1: Rutinbeskrivningar finns och löpande 

kontroller genomförs enligt årshjul. 

2-3: Rutinbeskrivningar finns i bestämmelser. 

1-3:  

- Förbättra kommunikationen kring innehållet i 

krisplanen. 

- Förbättra stöd och uppföljning för 

enheternas lokala krisplanearbete. 

- Öva delar av innehållet i krisplanen. 

- Säkerställa att det genomförs 

riskbedömningar inför uppförande av krisplan. 

- Säkerställa att informationen i krisplan är 

aktuell och enkel att nå. 

- Utveckla krisplanens utformning – både 

digitalt och i utskrift. 

 

 

Administrativ chef 

Chef och 

medarbetare 

nås inte av 

information om 

krisplan. 

Genomgång/utb

ildning 

genomförs ej. 

Personer kan 

komma till skada. 



Delprocess: Arbetsmiljö 

Upprätthålla god arbetsmiljö för medarbetarna. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2. Rapportering och uppföljning av arbetsmiljöarbete. 
 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1: Kan leda till 

skador, tillbud 

och sjukfrånvaro 

vilket kan 

påverka 

möjligheten att 

nå uppsatta mål 

samt bilden av 

Varbergs 

kommun som 

attraktiv 

arbetsgivare. 

Kan leda till 

anmärkningar 

och 

skadeståndskrav 

2 3 (nämndens 

ändring med 

motiveringen 

”Med hänsyn till 

sjukskrivningsniv

åer och 

systematiskt 

arbetsmiljöarbet

e”) 

4 8 12 

(nämndens 

ändring) 

1: Rutinbeskrivningar finns och årshjul. 

Löpande kontroller sker av återrapportering 

samt åtgärdade/genomföra handlingsplaner. 

1-3:  

- Utbildning av både chefer och medarbetare. 

- Följa upp att handlingsplaner upprättas och 

genomförs. 

- Prioritera olika delar av arbetsmiljöarbetet 

vid olika tidpunkter. 

- Kommunicera dialog och beslut kring brister 

och beslutade åtgärder. 

- Utveckla utförande och rapportering av 

arbetsmiljöarbetet. 

- Systematiskt arbete för minskad 

sjukfrånvaro. 

Administrativ chef 

Rutiner följs 

inte, brist på 

kunskap. 

Identifierade 

brister åtgärdas 

inte. 

Risk för ohälsa, 

olycksfall och 

tillbud. Minskad 

effektivitet i 

verksamheten, 

minskad trivsel. 



samt kostnader 

för sjukfrånvaro. 

2: Detta kan 

medföra 

svårigheter att 

rekrytera/attrah

era nya 

medarbetare. 

2 4 8 2: Rutinbeskrivningar finns i övergripande 

strategi. Löpande kontroll genomförs genom 

uppföljning av medarbetarenkät,  

sjukfrånvarorapportering samt kontinuerlig 

uppföljning av tillbud-olycksfall. 

Se ovan. Administrativ chef  

Brist på tydliga 

rutiner. 

Risk för ohälsa, 

olycksfall och 

tillbud. minskad 

effektivitet i 

verksamheten, 

minskad trivsel. 

 

  



 

Huvudprocess: Ekonomi 

Huvudprocess som består av delprocesser som stödjer uppdraget om god ekonomisk hushållning. 

 

Delprocess: Budgetuppföljning 

Uppföljning av utfall mot den budget som är beslutad på alla nivåer i organisationen. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Delårsrapport och årsredovisning.  
2. Tertialrapport och månadsuppföljning av utfall mot budget på förvaltningsnivå. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1-2: Bristande 

rapportering och 

felaktiga avvikelser 

vid periodslut. 

2 3 (nämndens 

ändring med 

motiveringen 

”Det finns ingen 

struktur för 

uppföljning för 

att följa upp 

budgeten på 

alla nivåer i 

organisationen 

som syftas till 

3 6 9 

(nämndens 

ändring) 

1: Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning. 

1-2: Rutinbeskrivningar finns i 

kommungemensamma styrande 

dokument och rutiner för den 

ekonomiska uppföljning som 

kommunstyrelsen begär in. 

Löpande kontroller genomförs 

genom kommunstyrelses 

uppsiktsplikt och att revision 

genomförs. 

1-2: 

- Ökad transparens och förståelse av hela 

nämndens ekonomi, dvs budget och utfall, i hela 

chefsorganisationen. 

- Medvetenhet och samsyn av ekonomiska 

förutsättningar och utveckling i 

chefsorganisationen. 

- Ekonomisk rapportering (tertial, delår och 

årsredovisning) i chefsorganisationen. 

- Kollegialt lärande gällande budget och ekonomi. 

Avdelningschef ekonomi 

och lokaler 



kriterier i 

delprocess”) 

Det finns 

struktur och 

rutiner för 

budgetuppföljni

ng. Utvecklingen 

av kvalitet i 

uppföljningen 

pågår 

kontinuerligt. 

Bristande 

rapportering 

kan leda till att 

felaktiga 

beslut fattas 

som påverkar 

barn och 

elever samt 

kommunen i 

stort. Det kan 

påverka tillit 

och förtroende 

inom samt 

utom 

kommunen. 

Delprocess: Upphandling och inköp 

En process för inköp av varor, tjänster m.m. enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling samt inköp som ej innefattas i upphandlingsreglerna. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Upphandla enligt lag och styrande dokument. 

2. Följa avtal. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 



Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1-2: Upphandling och 

inköp inte sker enligt 

lagstiftning samt 

bristande kontroll 

över inköp. 

2 3 6 1-2: Rutinbeskrivningar finns i 

kommungemensamma riktlinjer. Löpande 

kontroller genomförs genom att 

kommunstyrelsen har inbyggda kontroller i form 

av ansvar och beloppsgränser. 

1-2: Medvetenhet om inköpsregler. Avdelningschef ekonomi 

och lokaler 
Det finns 

struktur och 

rutiner för inköp 

och 

upphandling. 

Stort antal 

chefer som gör 

inköp. 

Felaktig 

hantering av 

inköp och 

upphandling 

kan vara 

kostnadsdriva

nde samt 

påverkar tillit 

och förtroende 

för nämndens 

verksamhet 

och 

kommunen i 

sin helhet. 

Delprocess: Ekonomiadministration  

Uppföljning att den löpande ekonomiadministrationen utförs på ett säkert sätt enligt rutiner från ekonomikontoret och enligt lag. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Kontering.  

2. Uppföljning och kontroll av bidrag till fristående verksamheter.  

3. Interkommunala avgifter och ersättningar.  



4. Fakturor till kund och från leverantör. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1: Kontering sker på 

fel koddelar. 

2 

 

1 

 

2 1: Rutinbeskrivningar finns och löpande 

kontroller genomförs i samband med 

månadsuppföljning, tertialbokslut, 

delårsbokslut, årsbokslut. 

1:  

- Se över möjligheten till 

begränsningar av antalet fria 

koddelar.  

- Årligen återkommande 

utbildningstillfällen. 

 

 

Avdelningschef ekonomi 

och lokaler 

Många personer 

som konterar. 

Många 

kontroller och 

justeringar 

görs. 

4: Felaktig hantering 

av fakturor för chefer 

pga stora 

ansvarsområden. 

2 1 

 

2 4: Rutinbeskrivningar finns, förvaltningen 

tillämpar ”4-ögon-principen” vid varje 

fakturahantering. Löpande kontroller genomförs 

i månadsuppföljning, tertialbokslut, 

delårsbokslut, årsbokslut. 

 Avdelningschef ekonomi 

och lokaler 

Många fakturor 

att hantera. 

Många 

kontroller och 

justeringar 

görs. 

Delprocess: Försäkringar 

En process där förvaltningen ingår i kommunstyrelsens upphandlade försäkringsutbud. Berörs främst av Olycksfallsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, Ansvarsförsäkring samt Kommunförsäkring. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 



1. Ha välfungerande rutiner och samverkan med serviceförvaltningen och försäkringsmäklare, samt ekonomikontoret och övriga förvaltningar, vid incidenter där bedömningen är att den faktiska 

kostnaden för verksamheten skiljer sig från hyresvärdens bedömning.  

2. Ha utförlig och lättillgänglig information till personal och vårdnadshavare.  

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

kontrollaktiviteter 

Ansvarig 

1: Att det inte finns 

välfungerande rutiner 

och samverkan 

2 3 6 Försäkringsgrupper finns som samverkar. Utveckla samverkan med 

serviceförvaltningen, samt 

ekonomikontoret och övriga 

förvaltningar. 

Avdelningschef ekonomi 

och lokaler 
Personberoende

. 

Kan ge stora 

ekonomiska 

konsekvenser 

2: Att EU-kort inte tas 

med vid 

utomlandsresa 

1 3 3 Kontroll genom att informationen hålls 

uppdaterad. 

- Avdelningschef ekonomi 

och lokaler 
Liten pga 

lättillgänglig 

information. 

Kan bli stora 

för den 

enskilde, 

såsom 

möjlighet till 

sjukvård. 

 

  



Huvudprocess: Informationssäkerhet 

Huvudprocess som består av delprocesser som stödjer systematiskt arbete med informationssäkerhet. 

 

Delprocess: Personuppgiftshantering 

Inte behandla mer personuppgifter än vad som krävs och göra det på ett rättssäkert sätt. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Bedöma vilka personuppgifter som faktiskt krävs i behandlingen och vilket rättsligt stöd som finns. 

2. Samla in och hantera samtycken.  

3. Informera hur vi behandlar personuppgifter. 

4. Hantera begäran av rättelse, registerutdrag samt incidenter och uppföljning. 
5. Hantera registerförteckning. 

6. Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

1: Felaktig 

bedömning på grund 

av bristande 

kompetens gällande 

att bedöma vilka 

personuppgifter som 

faktiskt krävs i 

behandlingen och 

4 3 12 1: Rutinbeskrivningar finns i 

övergripande i riktlinjer. Löpande 

kontroller görs genom tillsyn av 

Dataskyddsombud och 

Datainspektionen.  

1:  

- Information, utbildning och tydliggörande av ansvar.   

- Utveckla stödfunktioner. 

Administrativ chef  

Inträffar varje 

dag. 

Hantering av 

för mycket 

personuppgift

er och 

felaktiga 

personuppgift

er som kan ge 



vilket rättsligt stöd 

som finns. 

 

stora 

konsekvensen 

för den 

enskilde. 

Ekonomiska 

konsekvenser 

för 

organisatione

n. 

2: 

- Att samtycken 

begärs in i onödan 

eller inte görs alls. 

- Samtycken hanteras 

felaktigt. 

2 3 6 2: Rutinbeskrivningar finns i 

övergripande i riktlinjer. Löpande 

kontroller görs genom tillsyn av 

Dataskyddsombud och 

Datainspektionen. 

2: Information, tydliga rutinbeskrivningar, vid nya avtal 

eller förändring av avtal ställa krav på leverantörens 

personuppgiftsbehandling. 

Administrativ chef 

Information har 

getts, finns 

gemensamma 

mallar, men vet 

att det finns risk 

att det inträffar i 

digitala tjänster 

och fysiskt ute i 

verksamheten. 

Allt från 

lindriga till 

allvarliga. 

 

3: Att information om 

behandling av 

personuppgifter görs 

i onödan eller inte 

görs alls. 

2 2 4 3: Rutinbeskrivningar finns i 

övergripande i riktlinjer. Löpande 

kontroller görs genom tillsyn av 

Dataskyddsombud och 

Datainspektionen. 

3: Tydliga rutinbeskrivningar om vilken information 

som ska ges vid personuppgiftsbehandling. 

Administrativ chef 

Det finns 

omfattande 

gemensam 

Kan ej skada 

enskild, men 

kan få vite. 



information för 

kommunen. 

4:  

- Att vi på grund av 

bristande koll ej 

genomför rättelse 

enligt begäran. 

- Att registerutdrag ej 

blir komplett.   

- Att det saknas 

kompetens om vad 

som är en incident 

och att det ej 

rapporteras och följs 

upp enligt lagkrav. 

4 4 16 4: Rutinbeskrivningar finns i 

övergripande i riktlinjer. Löpande 

kontroller görs genom tillsyn av 

Dataskyddsombud och 

Datainspektionen. 

4: Komplett och användbar registerförteckning som 

bygger på de processer som finns.  

Kartlägga alla personuppgiftsbehandlingar. 

Systematisk arbete gällande informationssäkerhet. 

Informera och följa upp att riktlinjer följs. 

Administrativ chef 

Stor sannolikhet 

då vi ej täcker 

upp samtliga 

behandlingar i 

registerförteckni

ngen som ligger 

till grund för att 

genomföra 

rättelser och 

registerutdrag. 

Samt stor 

sannolikhet att 

det saknas 

tillräcklig 

kompetens om 

incidenter. 

Kännbara – 

viten och 

skada den 

enskilde. 

5:  

- Att det saknas 

information om 

personuppgiftsbehan

dlingar. 

- Att det är felaktiga 

4 4 16 5: Rutinbeskrivningar finns i 

övergripande i riktlinjer. Löpande 

kontroller görs genom tillsyn av 

Dataskyddsombud och 

Datainspektionen. 

5: Kompetenshöjande insatser för samtliga anställda 

om när de ska anmäla personuppgiftsbehandlingar. 

Administrativ chef 

Stor sannolikhet 

då det saknas 

processbeskrivni

ngar. 

Allvarliga, kan 

ej hantera risk 

ovan (utifrån 

aktivitet nr 4). 



bedömningar i 

registreförteckningen 

för att det saknas 

kompetens. 

6: Att 

personuppgiftsbiträd

esavtal inte upprättas 

alternativt att det blir 

låg säkerhet på 

hantering av 

personuppgifter pga 

bristande kravställan 

på leverantör. 

4 4 16 6: Rutinbeskrivningar finns i 

övergripande i riktlinjer. Löpande 

kontroller görs genom tillsyn av 

Dataskyddsombud och 

Datainspektionen. 

6: Utveckla arbetet med kravställan vid upphandling.  

Utveckla uppföljningen av PuB-avtal. 

Registrering av leveransavtal och PuB-avtal enligt god 

offentlighetsstruktur. 

Administrativ chef 

Kännedom om 

att flertalet 

system idag 

saknar avtal. 

Låg säkerhet 

på hantering 

av 

personuppgift

er pga 

bristande 

kravställan på 

leverantör. 

Delprocess: Informationssäkerhetsklassning 

Process som stödjer arbetet med att skydda information enligt lagkrav. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Bestämma informationsäkerhetsklass utifrån kriterierna – konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 

2. Beskriva lagrum som tillämpas på ingående information.  

3. Bedöma befintligt skydd för informationen. 

4. Ta fram handlingsplan för att uppfylla kraven. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 



1:  

- Att 

informationssäkerhet

sklassning inte utförs, 

samt inte utförs inför 

nya arbetssätt eller 

nya system. 

- Att det inte 

genomförs korrekt 

pga kräver specifik 

kompetens. 

3 2 6 1: Rutinbeskrivningar finns i 

kommungemensamma rutiner samt rutiner på 

förvaltningen och löpande kontroller genomförs 

av systemansvarig. 

1:  

- Utveckla systemdokumentationen så 

att det går att följa upp när det senast är 

gjort och behöver göras.  

- Öka medvetenhet hos processledare 

gällande informationssäkerhet och att 

klassning ska göras vid förändrat 

arbetssätt. 

- Säkerställa resurser för att genomföra 

arbetet. 

Utvecklingschef 

Möjlig pga 

kräver mycket 

kompetens och 

stödjande 

resurser. 

Allt ifrån 

lindriga till 

allvarliga 

konsekvenser 

beroende på 

vilken del av 

processen som 

”drabbas”. 

3: Att skyddet blir för 

lågt eller för högt. 

3 2 6 2: Rutinbeskrivningar finns i 

kommungemensamma rutiner samt rutiner på 

förvaltningen och löpande kontroller genomförs 

av systemansvarig. 

3: Tydliggörande av vad system har för 

syfte och hur informationen ska 

förvaltas. 

Utvecklingschef 

Möjlig, 

kännedom om 

att det sker. 

Lagbrott, 

viten, 

konsekvenser 

för enskilda 

eller 

kostnadsdriva

nde onödigt 

skydd. 

4: Att inte 

handlingsplan tas 

fram eller följs upp. 

2 4 8 4: Rutinbeskrivningar finns i 

kommungemensamma rutiner samt rutiner på 

förvaltningen och löpande kontroller genomförs 

av systemansvarig. 

4: Säkerställa resurser för att genomföra 

arbetet. 

Utvecklingschef 

Möjlig, 

kännedom att 

det inte skett 

Allvarliga för 

att vi inte 

genomför 



under längre tid 

pga få resurser. 

aktiviteter för 

att  

uppfylla 

lagkrav vilket 

kan leda till 

incidenter och 

påföljande 

viten och 

skada för den 

enskilde. 

Delprocess: Dokumentation av informationssäkerhet 

En process som stödjer arbetet med lagkrav på dokumentation gällande informationssäkerhet. 

 

Viktigaste aktiviteterna i delprocessen för att nå målen med internkontroll: 

1. Upprätta systemsäkerhetsbeskrivning. 

2. Behörighetshantering och loggning. 

3. Riskanalys vid förändringar av arbetssätt eller system. 

4. Incidenthantering. 

5. Kontinuitetshantering. 

 

Riskinventering och analys Riskhanteringsåtgärder (för att acceptera, eliminera, minimera/reducera eller dela risker) 

Risk och 

riskbedömning 

Risk 

(sannolikhet) 

Väsentlighet 

(konsekvens) 

Totala 

riskvärdet 

Befintliga riskhanteringsåtgärder Föreslagna, nya eller förändrade 

riskhanteringsåtgärder 

Ansvarig 

2 1 2 1: Utökat stöd från central funktion. Utvecklingschef 



1: Att inte 

systemsäkerhetsbesk

rivning genomförs 

korrekt. 

Finns ganska 

tydliga 

beskrivningar 

om vad som ska 

finnas med. 

Systemsäkerhe

tsbeskrivninge

n är enbart 

stöd för 

systemförvalta

ren. 

1: Rutinbeskrivningar finns i riktlinje för 

informationssäkerhet, förvaltningsorganisation 

och förvaltningsplaner. Löpande kontroller 

genomförs av systemansvarig. 

 

2:  

- Att inte 

behörighetstilldelning 

dokumenteras. 

- Att inte rätt 

behörigheter tilldelas 

(att för höga 

behörigheter 

tilldelas). 

- Att system saknar 

möjlighet till loggning 

samt åtkomst till 

loggarna. 

4 2 8 2: Rutinbeskrivningar finns i riktlinje för 

informationssäkerhet, förvaltningsorganisation 

och förvaltningsplaner. Löpande kontroller 

genomförs av systemansvarig. 

2:  

- Se till att behörighetsstruktur finns med 

i förvaltningsplan.  

- Förbättrat arbete med kravställan och 

upphandling med leverantör. 

Utvecklingschef 

Stor sannolikhet 

pga kännedom 

av dagens 

hantering. 

Allt från 

lindriga till 

allvarliga. 

3: Att inte riskanalys 

genomförs samt inte 

stödjer arbetet. 

4 2 8 3: Rutinbeskrivningar finns i riktlinje för 

informationssäkerhet, förvaltningsorganisation 

och förvaltningsplaner. Löpande kontroller 

genomförs av systemansvarig. 

3: Information till processansvariga, 

tydliga rutinbeskrivningar om vad som 

krävs vid utveckling arbetssätt. 

Utvecklingschef 

Stor sannolikhet, 

för att det inte 

dokumenteras 

på enhetligt 

sätt. 

Genomför 

riskfyllda 

förändringar. 



4:  

- Att inte 

incidenthantering 

genomförs. 

- Att samma 

incidenter uppstår 

igen på grund av 

bristande uppföljning. 

4 2 8 4: Rutinbeskrivningar finns i mall och 

kommunikationsplan per system. Löpande 

kontroller genomförs av systemansvarig. 

4: Resurser behöver avsättas, både 

kompetens och tid. Tydliga 

rutinbeskrivningar. 

Utvecklingschef 

Stor sannolikhet 

pga saknas 

kompetens och 

resurser. 

Konsekvenser 

kan bli att det 

incidenter 

återkommer 

och att vi inte 

kan vidta 

åtgärder eller 

ställa krav på 

leverantörer. 

 

5: Att inte 

kontinuitetshantering 

genomförs. 

4 2 8 5: Rutinbeskrivningar finns i riktlinje för 

informationssäkerhet, förvaltningsorganisation 

och förvaltningsplaner. Löpande kontroller 

genomförs av systemansvarig. 

5: Kartlägga processer och att alla 

processansvariga är bekanta med 

begreppet och att det finns stöd. 

Processbaserad 

dokumenthanteringsplan. 

Utvecklingschef 

Vi har ingen 

kontinuitetshant

ering som är 

dokumenterad. 

Allt från 

lindrigt till 

allvarliga 

konsekvenser 

(exempelvis 

om ett system 

är nedlagt 

under en 

längre tid). 
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Årsredovisning 2020

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

1. godkänna förskole- och grundskolenämndens årsredovisning 2020.

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden avger efter kalenderåret 2020 en 

årsredovisning innehållande en redovisning av ekonomi, målredovisning samt 

personalredovisning. 

Efter att ärendet behandlats av arbetsutskottet den 8 februari har justeringar 

genomförts av ekonomikontoret vilket påverkat förskole- och 

grundskolenämndens resultat för 2020. Förskole- och 

grundskoleförvaltningen har därför skrivit fram ett nytt ärende till nämnden 

2021-03-01, detta ersätter arbetsutskottets förslag till beslut, FGN AU 
2021-02-08 § 15. 

Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskolenämnden årsredovisning 2020 

Övervägande 
Förskole- och grundskolenämndens övervägande i enlighet med 

beslutsunderlag. 

Ekonomi och verksamhet 
Förskole- och grundskolenämnden redovisar för 2020 en positiv 

budgetavvikelse om +4,0 mnkr, vilket motsvarar 0,30 % av tilldelad 

budgetram. Det sammantagna överskottet beror på både redovisade överskott 

och underskott inom nämndens verksamhetsområden. 

Förskole- och grundskolenämndens mål för perioden 2020 – 2023 har en 

hög ambitionsnivå och sätter fokus på delvis nya områden för förvaltningens 

arbete. Den samlade bedömningen är att målarbetet har kommit en bit på väg 
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och att nämnden är på väg mot måluppfyllelse för de tre nämndsmålen; Skola 

för alla, Motivation för lärande och Tillit för förbättring. Planerade och 

pågående insatser förväntas bidra till ökad måluppfyllelse framåt. 

Samråd 
Samråd sker i förvaltningens samverkansgrupp. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Maria Wirén  Charlotta Sandahl Edemyr 

Tf förvaltningschef Tf avdelningschef ekonomi och 

lokaler  

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Ekonomidirektör, Jens Otterdahl Holm, ekonomikontoret 

Redovisningschef, Emma Lundgren, ekonomikontoret 

Personaldirektör, Kristina Taremark, personalkontoret 
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Verksamhetsberättelse 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskolenämndens uppdrag 

Verksamhetsåret 2020 har förskole- och grundskolenämnden ansvarat för förskola, 

pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt enhet för 

flerspråkighet. 

Nämnden har för år 2020 tillförts resurser för att förstärka det pågående arbetet kring barn 

och unga med särskilda behov. 

Förskole- och grundskolenämnden tillsammans med utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Region Halland 

fortsätter att utveckla sin samverkan kring barn och unga med särskilda behov. Arbetet över 

förvaltningsgränserna ska bidra till att nyttja de gemensamma resurserna på bästa sätt i syfte 

att stärka uppväxtvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor för barn och unga i Varberg. 

Hänt i verksamheten 

Förskole- och grundskolenämndens verksamheter har likt hela skolsverige påverkats av 

Covid-19. Närvaron för barn, elever och personal har påverkats men trots pandemin har 

förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola fortsatt kunnat bedrivas i hela 

kommunen. För eleverna har bland annat nationella prov, PRAO och yrkesmässa för årskurs 

8 ställts in. 

I ett växande Varberg utökas verksamheten. Håstens förskola öppnade under mars månad, 

Rolfstorps skola och Väröbackaskolan har påbörjat sin utökning för att bli F-9 skolor. 

Personal 

Förskole- och grundskolenämnden har en hög andel behörig personal och har under 2020 

varit fortsatt framgångsrika i rekryteringen av nya medarbetare och i kompetensutveckling. 

Året har i stor utsträckning påverkats av den pågående pandemin med periodvis kraftigt ökad 

personalfrånvaro som en konsekvens. Frånvaron har trots olika åtgärder och många fina 

prestationer starkt påverkat arbetsmiljön och situationen har varit mycket ansträngd på 

många enheter. Den långsiktiga effekten av detta är svårbedömd. 

Nämndens mål 

Den samlade bedömningen är att målarbetet har kommit en bit på väg och att förskole- och 

grundskolenämnden är på väg mot måluppfyllelse för de tre nämndsmålen; Skola för alla, 

Motivation för lärande och Tillit för förbättring. Planerade och pågående insatser förväntas 

bidra till ökad måluppfyllelse framåt. 

Eleverna i årskurs 9 når höga resultat även om resultaten för läsåret 2019/20 är lägre än 

föregående år, som visade på den högsta måluppfyllelsen över de senaste 10 åren. 

Uppföljning av trivsel, trygghet och mående visar på hög och stabil nivå. Andra resultat visar 

i regel på en stabil nivå över tid. 
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Målredovisning 

Nämndens mål 

Under 2019 beslutade förskole- och grundskolenämnden om tre nya mål för verksamheterna. 

Därefter arbetade ledningsgruppen tillsammans med rektorer och övriga chefer fram en 

verksamhetsplan med förvaltningsövergripande strategier för perioden 2020-2023. Under 

2020 har förskolorna och skolorna arbetat fram utvecklingsplaner som visar det konkreta 

utvecklingsarbete som genomförs på varje förskola och skola i relation till nämndens mål. 

Nya processer har initierats och sedan tidigare etablerade skolutvecklingsprocesser har 

fortsatt. 

Skolutvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområde är flera och har ofta pågått under 

lång tid i verksamheterna. Under framförallt höstterminen har flera processer förskjutits i tid 

eller genomförts i mindre skala, i syfte att skapa tid och ork för att få vardagen att fungera 

när pandemin ökat belastningen i verksamheten på flera olika sätt. 

Nedan beskrivs måluppfyllelse för nämndsmålen, viktigt arbete under året samt analys av 

resultat och kvalitet för varje nämndsmål. 

Skola för alla 

Målet är att barn och elever mår bra i skolan och klarar kunskapskraven. Utbildningens 

kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i kommunen 

de än går. 

Måluppfyllelse 

Den samlade bedömningen är att målarbetet har kommit en bit på väg och att 

nämnden är på väg mot måluppfyllelse. Flera utvecklingsprocesser pågår för 

att bidra till resultatutveckling som kan förbättras. 

Årets arbete och resultat 

För att nå en hög och likvärdig kvalitet i hela Varberg arbetar förskole- och 

grundskolenämndens verksamheter med att utveckla undervisningen. Ett stort fokus är på 

att alla barn och elever ska utvecklas och nå målen. 

Övergripande processer 

Flera övergripande utvecklingsprocesser pågår för att stärka mål- och grunduppdrag och ett 

urval beskrivs nedan. För varje processer organiseras det utbildning, handledning och 

nätverk centralt för att kompetensutveckla och stödja verksamheten. 

• Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) där lärare i grundskolan varje vecka analyserar och 

planerar sin undervisning tillsammans. Processen startade i nuvarande form 2015 och 

15 av 22 grundskolor har valt att ingå, vilket innebär att cirka 70 procent av eleverna 

möter en undervisning som utvecklas i ÄDK. Under 2020 startade skola nummer 15 

sitt ÄDK. 

• Matematikutveckling i Varberg (MASIV) för årskurs 1-3. Forskarsamarbete med 

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och andra kommuner via 

Sveriges kommuner och regioner (SKR). MASIV innebär att undervisningen i 

matematik genomförs enligt olika cykler för att säkerställa att 
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matematikundervisningen genomförs forskningsbaserat och utifrån styrdokumenten. 

Alla grundskolors matematiklärare i årskurs 1 och 2 deltar, och från nästa läsår deltar 

även årskurs 3. Satsningen påbörjades 2018. 

• Läsutveckling i Varberg (LiV). LiV påbörjades 2010 i avsikt att öka likvärdigheten och 

”få alla elever på läståget”. Syftet med LiV är att alla elever i årskurs 2 ska ges 

förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. Under året har det genomförts riktat 

stöd till några skolor med insatser redan i F-klass och årskurs 1 med fokus på 

läsningen, för att ytterligare öka likvärdigheten. 

• Lärledarutbildning fritidshem. Riktad kompetensutveckling mot fritidshemslärare för 

att stärka det kollegiala planeringsarbetet för undervisningen i fritidshemmet, samt 

kunskapshöja personalen i relation till fritidshemmets förstärkta 

undervisningsuppdrag från Skolverket. Insatsen startade 2018. 

• Flerspråkigas lärande, samarbete med Skolverket för höja kompetensen runt 

nyanlända och flerspråkigas lärande. Pedagogisk- och annan personal inom förskola, 

grundskola, enhet flerspråkighet får under ett treårigt arbete kunskapshöjande 

insatser i bland annat språkutvecklande arbetssätt i förskola och svenska som 

andraspråk i grundskola. 

Utöver dessa utvecklingsprocesser har föreläsningar om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) hos barn och unga genomförts för personal inom 

förvaltningen, samt för kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- 

och arbetsmarknadsförvaltningen. Även ett arbete med normkritiskt förhållningssätt har 

påbörjats från övergripande elevhälsa för att stödja grundskolorna, och en del av årets 

systematiska kvalitetsarbete från förvaltningen gentemot förskola och skola fokuserade 

särskilt på normkritik och attityder. 

Ytterligare föreläsning från forskare om hur undervisning i förskolan ytterligare kan 

utvecklas har genomförts för rektorer och ledande roller inom förskola. 

Covid-19 har inneburit att processer som beskrivits ovan ändrat form till digitala plattformar 

och vissa aktiviteter inom ramen för processerna har förskjutits i tid. 

Förskolorna och skolornas lokalt prioriterade satsningar 

Förskolorna och skolorna deltar i och får kraft från förvaltningsgemensamma processer som 

beskrivits ovan, samt stöd på ytterligare olika sätt för att nå en skola för alla. Varje förskola 

och skola arbetar med utvecklingsplaner för mandatperioden där enhetens lokala behov och 

satsningar framkommer. 

På förskolorna finns ett tydligt fokus på att utveckla undervisningen mot bakgrund av 

reviderad läroplan som trädde i kraft 1 juli 2019. Utvecklingsarbetet handlar framförallt om 

att höja kvaliteten i hela undervisningsprocessen, dokumentation för varje barns utveckling 

och lärande, språkets betydelse för utbildningen i relation till barns olika modersmål samt 

tillgängliga lärmiljöer. Sedan flera år tillbaka finns även ett barnhälsaarbete med syfte att 

identifiera och stödja barn med behov på olika sätt för att utvecklas och lära utifrån sina 

förutsättningar. 

På grundskolorna sker ett aktivt arbete för att fler elever ska nå målen. Satsningar för 

språkutveckling, differentiera undervisningen, tillgängliga lärmiljöer, trygghet och studiero 

samt förbättrade övergångar är områden som är i fokus på flera skolor. Skolorna organiserar 
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sina lärare i ämnes- eller arbetslagsträffar varje vecka för att analysera och planera 

undervisningen. 

Viktiga resultat 

Eleverna i årskurs 9 eleverna når höga resultat läsåret 2019/20 och andel elever som når 

gymnasiebehörighet är högre än i riket. Resultaten är dock lägre än föregående år och fler 

skolor än tidigare har resultat under rikets genomsnitt. Noterbart är också att andel elever 

som når kunskapskraven ser ut att minska också i fler årskurser än årskurs 9. Samtidigt är 

det också ett tecken på att skolorna tidigt identifierar vilka elever som behöver stöd att klara 

kunskapskraven, vilket på sikt kan leda till en positiv utveckling. Elevernas trygghet har en 

stabil och hög nivå över tid, och har ökat något i jämförelse med föregående läsår. Elevers 

frånvaro ökar som direkt konsekvens av pandemin. 

Övriga resultatindikatorer (se tabell längre ner i texten) har inte följts upp systematiskt 

tidigare år utan kommande årsredovisningar kan beskriva trender och variationer för dessa. 

Initialt ser indikatorerna ut att vara på en hög nivå. 

Vårdnadshavarenkät i förskola visar på en fortsatt hög kvalitet och barn som trivs och 

utvecklas. 

Sammanfattande analys av utvecklingen mot målet 

Det pågår flertalet utvecklingsprocesser i relation till nämndsmålet, både på övergripande 

nivå och på enheterna. I dialog med verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet 

framgår att processerna upplevs positiva och att stöd från övergripande elevhälsa, enhet 

flerspråkighet och andra funktioner på förvaltningen anses viktiga. Trots detta visar det 

systematiska kvalitetsarbetet på utmaningar inom förskole- och grundskolenämndens 

ansvarsområde att stödja att fler elever ska nå godkänd kravnivå i de olika ämnena och 

därmed gymnasiebehörighet. Resultaten för läsåret 2019/20 visar på nya utmaningar för 

kommunen avseende måluppfyllelse. Utvecklingsområden handlar om att utveckla 

kompetens och stöd för elever att särskilt beakta så att alla barn och elever utvecklas och når 

så långt de kan, undervisa för ökad spridning av kunskapsnivåer i elevgruppen, men också att 

övergångar mellan förskola och skola, samt vid skolbyte, utvecklas. 

Utvecklingsområdena är mer påtagliga på vissa förskolor och skolor än andra, exempelvis 

gymnasiebehörighet är på historiskt höga nivåer för några skolor medan andra har sjunkit 

under rikets genomsnitt. Liknande tendenser finns för trivseln, kränkningar och andra 

resultat. Målet Skola för alla strävar efter en hög och likvärdig kvalitet i hela kommunen och 

här finns förbättringspotential. 

Utvecklingsområdena har identifierats under året i det systematiska kvalitetsarbetet och 

framåtsyftande dialoger med rektorer och andra chefer har påbörjats för att ytterligare 

utveckla stöd och utvecklingsprocesser. Stöd ges både riktat till enheter och i processer som 

berör alla förskolor och/ eller skolor. 

Resultatindikatorer 

Resultatindikatorerna är ett av flera sätt att följa målens utveckling. Indikatorerna har under 

året varit del av rapportering från det systematiska kvalitetsarbetet och varit föremål för 

dialog på nämndsmöten. Viktiga iakttagelser över trender och förståelse för resultaten 

beskrivs i avsnitten ovan. 
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I planeringen framåt är fokus riktat mot grundskolan för att identifiera ytterligare bärande 

delar att utveckla för det motivationsfrämjande lärandet. Arbetsgrupp med representanter 

från verksamheten var planerad att starta under året men har förskjutits i tid, vilket är ett 

resultat av att nämndens verksamheter har fått minska takten i utvecklingsarbetet under 

rådande pandemi. 

Att nyttja digitaliseringen som en pedagogisk tillgång är en av förskole- och 

grundskoleförvaltningens strategier för målet. Arbetet med digitalisering har tillsammans 

med rektorerna i förskolan satt fokus på digitala lärmiljöer för att öka kvalitet och 

likvärdighet. I grundskolan har analys och kompetensutveckling varit riktat mot nya digitala 

tjänster och lärverktyg som införts i delar av verksamheten. Bland annat har modellskolor 

infört nya digitala lärverktyg för att utveckla undervisningen med positivt resultat. 

Förskolorna och skolornas lokalt prioriterade satsningar 

På förskolorna finns ett fokus på att utveckla digitaliseringen och leken som viktiga delar i 

undervisningen för att främja motivation och lärande. 

På skolorna finns en rad olika exempel på hur de arbetar med motivation för lärande. 

Exempel är fokus på att öka elevers delaktighet och inflytande i planering och utvärdering av 

undervisningen, tematiskt arbete över ämnen och klasser, koppla undervisningen till 

händelser i omvärlden på ett systematiskt sätt, differentiera undervisningen så att den möter 

elevers olika intressen och förutsättningar samt öka lärares kunskaper om normer, 

motivation och ledarskap i klassrummet. 

Viktiga resultat 

Det genomsnittliga meritvärdet läsåret 2019/20 är under kommunens genomsnitt för de 

senaste fem åren och för första gången under rikets genomsnitt. Meritvärdet baseras på 

elevernas betyg där ett A ger ett högre värde än ett B och så vidare. Andelen A- och B-betyg är 

på en hög nivå gentemot tidigare läsår medan en ökning av de lägre betygen leder till minskat 

meritvärde för de kommunala grundskolorna. 

Mer än hälften av de kommunala skolorna ingår i utvecklingsprocessen ÄDK. Över tid har 

skolor som deltagit i ÄDK en högre måluppfyllelse för genomsnittligt meritvärde och andel 

elever som når godkänt. För läsåret 2019/20 är det genomsnittliga meritvärdet högre på 

skolor som inte deltar i ÄDK. Av olika skäl kan ÄDK-arbetet pausas på skolor i vissa perioder, 

detta är inte möjligt att ta hänsyn till vid jämförelse av skolornas betyg. 

Elevernas upplevda psykiska hälsa har en stabil nivå över tid, och har ökat i jämförelse med 

föregående läsår. Enkätfrågan om mående visar på höga nivåer i F/åk 1 (97 %) och åk 4 (93 

%), men lägre i åk 8 (83 %). 

Sammanfattande analys av utvecklingen mot målet 

Målet Motivation för lärande sätter fokus på delvis nya områden för det övergripande 

skolutvecklingsarbetet. I kvalitetsarbetet beskriver rektorer området som viktigt och att 

skolorna söker nya tillvägagångssätt för att nå utveckling. Att många skolor lyfter elevernas 

delaktighet och inflytande samt relevans för lärandet som utvecklingsområden är till stor del 

ett resultat målstyrningen, och det är positivt för målarbetet att området har ett allt tydligare 

fokus i skolornas utvecklingsarbete. 

Analyser i det systematiska kvalitetsarbetet visar på både utvecklingsområden och positiva 

exempel. Undervisning som upplevs mer relevant, ger lust att lära mer och skapar delaktighet 
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Tillit för förbättring 

Målet är att ledarskap genom nytänkande och kloka beslut skapar en tillitsfull 

förbättringskultur som stödjer verksamheternas utveckling och möter nya förutsättningar. 

Det ska finnas en öppen och transparent dialog internt och externt. 

Måluppfyllelse 

Den samlade bedömningen är att målarbetet har kommit en bit på väg och att 

nämnden är på väg mot måluppfyllelse. Flera utvecklingsprocesser pågår för 

att bidra till resultatutveckling som kan förbättras. Vissa processer har 

förskjutits i tid på grund av pandemin. 

Årets arbete och resultat 

Fokus under året har varit på rektors ledarskap, dialogbaserad uppföljning och analys samt 

förbättringsarbete, bland annat mot bakgrund av nya förutsättningar som pandemin har 

skapat. Det har bedrivits ett intensivt arbete med kommunikation av rekommendationer 

utifrån aktuellt läge och information till personal, vårdnadshavare och även media. 

Övergripande arbete pågår för att fördjupa tillitsbaserad styrning och ledning med 

rektorerna. Vid två tillfällen har rektorerna fått kunskapshöjande föreläsningar om 

tillitsbaserad styrning och ledning, vilket också har praktiserats genom rektorernas arbete 

med utvecklingsplaner ihop med sina medarbetare och att rektorerna har dialog om 

ledarskapsfrågor kontinuerligt i mindre lärgrupper. Lärgrupper för rektorerna startades 

under 2019 i grundskola och 2020 i förskola. Grupperna innebär ett kontinuerligt 

erfarenhetsutbyte och lärande mellan rektorer, en systematik med handledning och fokus på 

ledarskapshandlingar ingår i processen. 

Dialogbaserad uppföljning och analys med verksamheterna har genomförts enligt ordinarie 

årshjul. I det övergripande kvalitetsarbetets olika processer deltar rektorer, personal och 

elever systematiskt. Vårdnadshavarnas perspektiv fångas in genom bland annat 

enkätundersökningar. På grund av pandemin har flera moment gjorts frivilliga men trots 

detta väljer rektorer i väldigt hög utsträckning att tillsammans med medarbetare delta fullt ut 

i processerna, vilket är en av många indikationer på att förvaltningens stödjande processer 

har betydelse för verksamheterna. 

Insatser för att stödja rektors arbete med en robust organisation, systematiskt 

arbetsmiljöarbete och minskad sjukfrånvaro skulle ha genomförts med start 2020. Den 

ansträngda situationen till följd av pandemin har inneburit att delar av arbetet nu pausas och 

planeras att fortsätta när situationen medger. Samtidigt har hela organisationen haft dessa 

frågor i fokus för att stödja ett organisations- och arbetsmiljöarbete som givetvis är lika 

viktigt om inte viktigare under rådande situation. Läs mer under avsnittet "Väsentliga 

personalförhållanden". 

Under våren arbetades nya lönekriterier och kvalitetsindikatorer fram för alla medarbetare i 

förvaltningen. Även rekrytering i grundskolan för ny förstelärarperiod genomfördes. Vid 

återkommande lärmöten med alla chefer i förvaltningen har dialog främst varit kring mål och 

ekonomi samt skolorganisation. Samtliga frågor är viktiga förutsättningar för att få effekt för 

grunduppdraget och målarbetet under hela mandatperioden. 

Pågående förbättringsarbete för att bedriva en alltmer effektfull verksamhet har bland annat 

utvecklats genom digitalisering. Digitaliseringsarbetet har berört pedagogiskt-, uppföljnings-, 

och administrativt arbete: 
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• Ny digital pedagogisk plattform för pedagoger och elever pilotas på skolor, innebär 

kvalitetshöjning av redan digitala arbetssätt mellan lärare och elev. 

• Stöd till enheter i implementering av senaste årens införda pedagogiska- och 
kommunikationsplattformar i förskola. 

• Utökad support kring digitala tjänster och digitala verktyg för pedagoger och elever. 

• Regionsamverkan Framtidens Digitala Lärande i Skolan (FDLIS) med bland annat 
nyttjande av actionkameror för att synliggöra undervisningens effekt. Utökat arbete 

under året för både förskola och skola. 

• Två nya uppföljningsrapporter för elevers kunskapsprogression och närvaro i, och 
ökad användning av, beslutsstödsystem för chefer. 

• Effektivisera och säkerställa registrering av uppgifter till källdatasystem. 

Administratörer behöver endast fylla i uppgifter i ett system numera. 

• Ansöknings- och beslutsprocess för tilläggsbelopp i syfte att effektivisera och 
kvalitetssäkra. 

• Förenklad inlogg och åtkomst digitala tjänster för lärare och elever. 

• Modul för inkomstkontroll. 

Två större digitaliseringsprocesser, digitaliserad process för Val av skola samt Pappersfri 

skolstart är på gång och kommer innebära ökad kvalitet för såväl verksamhet som 

vårdnadshavare med start läsår 2021/22. 

Förvaltningens kansli har ett antal gemensamma utvecklingsområden som personalen 

påbörjat arbete kring under året, i syfte att säkerställa lagkrav och förbättra stöd till 

verksamheterna: 

• Informationssäkerhet 

• Säkerställa data 

• Skolorganisation - utredning på uppdrag av förskole- och grundskolenämnden, läs 
mer under avsnittet "Betydelsefulla händelser" 

• Läroplansuppdrag - utveckla processer för att stödja enheternas 

utvecklingsplansarbete 

• Analyskompetens – gemensamt utvecklingsarbete mellan kvalitet, HR och ekonomi 
för bättre analys och beslutsstöd för chefer 

Förskolorna och skolornas lokalt prioriterade satsningar 

Flera förskolor arbetar med att utveckla kunskaperna kring ledarskapets betydelse för det 

pedagogiska arbetet hos pedagogerna. Förskolorna arbetar för att pedagogerna har ett 

relationellt förhållningssätt och når en ökad medvetenhet kring sig egen undervisning och 

betydelse för barnens utveckling och lärande. Rektorerna har också ett stort fokus på sin inre 

organisation för att möjliggöra tid för pedagoger att samarbete kring utveckling, analys och 

planering av undervisningen, vilket är en förutsättning men också utmaning i en verksamhet 

där pedagogernas tjänster innebär mycket tid i barngrupp. 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Betydelsefulla händelser  

Mål och ekonomi 

Samtliga chefer inom förskole- och grundskolenämndens ansvarsområde har tillsammans 

arbetat med nämndens mål och med förvaltningens budget inför 2021 och framåt. På 

lärmöten, där alla förvaltningens chefer möts, och på rektorsmöten har lägesbeskrivningar, 

fördjupningar och dialog haft fokus på mål och ekonomi för mandatperioden. 

Covid-19 

Verksamheterna har likt hela skolsverige påverkats av Covid-19. Närvaron för barn och elever 

samt personal har minskat men trots pandemin har förskola, fritidshem, grundskola och 

grundsärskola fortsatt kunnat bedrivas i hela kommunen. På grund av det försämrade 

smittoläget i Halland rekommenderade smittskyddsläkaren i Halland att Varbergs kommun 

skulle inleda vårterminen 2021 med distansundervisning för årskurs 7-9. Grundsärskolan är 

undantaget från rekommendationerna och även elever med särskilda behov kan komma att 

närvara i skolorna utifrån varje skolas bedömning. Under 2020 planerade skolorna för att 

detta skulle kunna inträffa och flera lärare och elever har genomfört träning av 

distansundervisning. 

Personalen har haft en ansträngd situation under framförallt hösten och var inför terminsslut 

i stort behov av återhämtning och ledighet. Vädjan gick därför ut till vårdnadshavare att vara 

extra noggranna vid schemaläggning över julledigheten. 

För eleverna har bland annat nationella prov, PRAO och andra möten med samhället ställts 

in. Hur pandemin eventuellt påverkat resultatutvecklingen är svårt att avgöra, i dialog med 

rektorer beskrivs inte elevers ökade frånvaro och avsaknad av nationella prov som huvudskäl 

till resultaten för eleverna. 

Skolutvecklingsarbetet har kunnat fortsätta till stor del. För att möjliggöra flexibla lösningar 

för varje enhet har övergripande processer delvis gjorts frivilliga eller förskjutits i tid, 

samtidigt har det varit viktigt att arbeta med utveckling av grunduppdraget att undervisa och 

skapa bästa möjliga möte för barn och elever. Det har varit viktigt för medarbetare att fortsatt 

få arbeta med skolutveckling som ger positiv energi och engagemang i utmanade tider. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har noga följt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och ger fortsatt nogsam information till rektorer, personal och 

vårdnadshavare. Digitala möten har i flera fall genomförts i hela organisationen med positivt 

utfall, och kommer att fortsätta genomföras och utvecklas även vid återgående till mer 

normala tider. I verksamheterna syns högre sjukfrånvaro vad gäller både barn, elever och 

personal. Frånvaro gällande barn, elever och medarbetare följs kontinuerligt för att få en 

helhetssyn över påverkan på verksamheterna. 

Förskolorna och skolorna har arbetat med att ta fram handlingsplan för att ha beredskap att 

hantera en eventuell nedstängning av enheter. På övergripande nivå har det tagits fram 

handlingsplan som startar om direktiv ges som innebär att verksamheter ska stängas för att 

minska smittspridning. 
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Förskole- och grundskolenämnden har nyttjat 1 353,6 mnkr av budgeten om 1 359,8 mnkr. 

Nämnden har därmed nyttjat 99,5% av ramen för år 2020. Förskole- och 

grundskolenämnden visar därmed ett överskott mot budget om 6,1 mnkr. Med avdrag för 

måltidskostnader på 2,1 mnkr, som återbetalats från Servicenämnden under år 2020, 

kvarstår ett nettoresultat om 4,0 mnkr vilket motsvarar 0,30% av tilldelad budgetram. 

Den pågående pandemin är den främsta förklaringen till överskottet. Covid-19 har avspeglat 

sig i verksamheten på olika sätt, men framförallt genom kraftigt ökad sjukfrånvaro och VAB. 

Det är framförallt korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar som ökat mest. 

När det gäller den ökade frånvaron har det varit stora lokala skillnader mellan olika enheter, 

både i tid och omfattning. Skillnaden mellan personal och barn- och elevfrånvaro har inte 

alltid varit i balans vilket har komplicerat bemanningsplaneringen och skapat en ansträngd 

arbetssituation som hanterats på olika sätt i olika delar av verksamheten. Antalet timmar 

utförda av timavlönade har minskat där såväl efterfrågan och tillgång till timvikarier varierat 

men successivt ökat. 

Kostnadsutfallet för år 2020 har varit 38,8 mnkr högre jämfört med år 2019. I jämförelse 

med 2019 då nämnden hade en total kostnad på 1 314,8 mnkr. Denna ökning beror till stor 

del på demografiökning, dock har kostnadsökningen inte varit så stor som tilldelad budget 

för året, vilket beror på Covid-19-situationen som beskrivits ovan. 

Jämfört med tidigare prognos i månadsrapport 2 i oktober, där nämnden redovisar ett 

överskott om + 9,5 mnkr, så har det reserverats medel avseende statsbidrag ”Likvärdig 

skola”, då planerade insatser inte har kunnat genomföras under året, till följd av Covid-19. 

Sannolikt kommer delar av statsbidraget att behöva betalas tillbaka, därav reservationen. 

Nämnden 

Nämndverksamheten har nyttjat 2 mnkr av en budget på 2,3 mnkr. Nämnden visar en positiv 

avvikelse om 0,3 mnkr . Avvikelsen beror på ett lägre uttag av arvode än budgeterat. 

Nämndens ofördelade medel om 2,5 mnkr har under år 2020 använts för att stärka arbetet 

för barn i behov av stöd genom att förbättra och utveckla tillgängliga lärmiljöer på några 

enheter och är en del i arbetet med nämndsmålet Skola för alla. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett överskott om 8,9 mnkr för 2020. Det innebär 

att 98% av den totala budgetramen har nyttjats under året. 

De två främsta orsakerna till överskottet beror på Statsbidrag ”Mindre barngrupper” som 

ligger utanför budgeten och att verksamheten har haft lägre personalkostnader jämfört med 

budget som främst beror på den pågående pandemin. 

I resursfördelningen finns en ökad kostnad för verksamheten med 0,8 mnkr då nämnden 

beslöt att frysa barnpengen under perioden april till och med juni på grund av covid-19. 

Nämnden har haft ökade kostnader för måltider och lokaler. Underskottet beror dels på att 

besparingen på tillagningsköken, i samklang med nämndens beslut, inte genomfördes. 

Fortsatt kan underskottet också förklaras av ökade kostnader för Håstens förskolas 

tillagningskök i form av en kock som inte fanns inkluderad i budgeten. Vidare ingår även en 

kostnad för avetablering avseende Österängens förskola om 1,0 mnkr. 

Antalet barn i förskolan blev aningen färre än budgeterat antal. Minskningen ses främst i de 

fristående förskolorna, de kommunala förskolorna ligger närmare budgeterat antal. 
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En analys avseende vistelsetiden är gjord under hösten 2020 avseende förskolorna. 

Resultatet bekräftar tidigare analyser och jämförelser, där det syns en tydlig ökning av 

vistelsetiderna över 40 timmar och även 0-15 timmar medans den mellersta nivån 15-40 

timmar minskar. Ökningen ses både hos de yngre och äldre barnen, men den största 

ökningen är hos barnen mellan 3-6 år. Trenden ses både inom den kommunala och 

fristående förskolan. 

Grundskola och fritidshem 

Grundskola och fritidshem redovisar ett negativt resultat om -1,9 mnkr för år 2020. Av den 

totala budgetramen har 100,2% nyttjats under år 2020. Det har funnits fler elever i 

verksamheten under år 2020. I grundskolan har det varit 25 fler elever och inom 

fritidshemmet har det varit 65 färre elever. Totalt har det inneburit en större kostnad för 

verksamheten då elevpengen till skolan är högre än vad elevpengen är till fritidshemmet. 

Verksamheten visar ett överskott av löner på grund av ökad sjukfrånvaro och VAB under året. 

Under året har kompletterande, på sikt planerade inköp av AV material och övriga 

inventarier till mindre värde skett, vilket påverkar resultatet negativt. 

I resursfördelningen finns en ökad kostnad för fritidshemsverksamheten med 0,5 mnkr då 

nämnden beslöt att frysa elevpengen under perioden april till och med juni på grund av 

covid-19. 

På grund av ett milt år vädermässigt visar hyreskostnaderna på ett överskott avseende media. 

Dock visar måltidskostnader inom grundskola och fritidshem på ett underskott på grund av 

en momsåterbetalning till skatteverket, kostnad för jul- och sommarservering inom 

fritidshem samt ej genomförda besparingskrav och lägre försäljningsintäkter. 

På grund av Covid-19 så har ett antal fortbildningsinsatser inte kunnat genomföras vilket 

påverkat verksamhetens ekonomiska resultat positivt. Insatserna handlar om; handledning 

inom elevhälsa, MOA – modern arbetslivsorientering och Skola arbetsliv. 

Grundsärskola 

Grundsärskolan redovisar ett överskott om 1,6 mnkr för år 2020. Drygt 95,8% av den totala 

budgetramen har nyttjats under året. Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter 

under året samt lägre personalkostnader. 

Under året har verksamheten haft högre kostnader för skolskjuts till följd av bland annat 

Covid-19. Förskole- och grundskolenämnden har fått ta en större andel av kommunens 

kostnader till Hallandstrafiken för personbilsresor. 

Enhet flerspråkighet 

Enhet flerspråkighet visar ett ackumulerat underskott mot budget om 0,7 mnkr. 

Under året har enhet flerspråkighet erhållit statsbidrag avseende Nyanländas lärande. 

Förklaringen till den negativa avvikelsen är dels en lägre intäkt än budgeterat samt högre 

personalkostnader jämfört med budget. 

Gemensam förvaltning 

Gemensam förvaltningen har nyttjat 38,8 mnkr av budget om 36,7 mnkr därmed visar 

verksamheten en negativ avvikelse om 2,1 mnkr. 
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I avvikelsen ingår ett överskott avseende återbetalning av måltidskostnader till följd av barn 

och elevers frånvaro på grund av Covid-19. Detta överskott kommer återbetalas till 

Kommunen centralt. 

Verksamheten har en positiv avvikelse inom personalkostnader beroende på vakanser, VAB 

och sjukfrånvaro hos medarbetare på förskole- och grundskoleförvaltningens kansli. 

Samtidigt har verksamheten haft ökade kostnader för konsultarvode, licenser samt STIM-

kostnad för 5 år tillbaka i tiden samt friskvård. 

Uteblivna statsbidrag för Likvärdig skola och Språkutveckling i förskola till följd av ej 

genomförda utvecklingsinsatser, på grund av Covid-19, har också påverkat verksamheten. 

Nettokostnadsutfall 2020 

Förskole- och grundskolenämndens nettokostnadsufall 2020 uppgick till 1 353,6 Mnkr 

 

 

En jämförelse mellan år 2020 och 2019 visar att "Undervisning och pedagogisk verksamhet" 

samt "Köp- och sälj huvudverksamhet" det vill säga fristående verksamhet, är relativt 
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oförändrad. Totalt har dessa två tårtbitar ökat 0,1% år 2020 jämfört med år 2019 och det har 

skett en förflyttning till något större andel fristående verksamhet för år 2020 än hur det såg 

ut föregående år. Lokalkostnadernas andel har år 2020 ökat med 0,1% och posterna barn - 

och elevhälsa och måltider har minskat med 0,1%, för övrigt inga förändringar mellan åren. 

• I posten för undervisning och pedagogisk verksamhet ingår personalkostnader 
för all pedagogisk personal på förskolorna och skolorna, specialpedagoger och 

rektorer. Nettokostnadsutfallet för undervisning och pedagogisk verksamhet har 

minskat med 0,1 procentenheter mellan 2019 och 2020. Detta beror på att de 

fristående verksamheterna inom kategorin "Köp och sälj huvudverksamhet" har ökat 

och det därför har blivit en liten förskjutning av andelen. 

• Pedagogiskt material/lärverktyg avser bibliotek, en-till-en och övriga IT-
kostnader hänförbara till barn och elever, kulturaktiviteter, studiebesök, inventarier 

och läromedel. Denna post är oförändrad. 

• I nettokostnaden för måltider ingår portions- och serveringskostnader. 
Måltidskostnadernas andel av nettoutfallet har minskat med 0,1%. 

• Kostnader för skolskjuts avser även växelvis boende. Skolskjutskostnadernas andel 

av nettoutfallet har minskat med 0,1% sedan 2019. 

• Posten för elevhälsa inkluderar kostnader för skolsköterska, skolkurator, 
skolpsykolog, specialpedagog inom elevhälsa samt skolläkare. Denna post är 

oförändrad. 

• Posten för lokalkostnader inbegriper till största delen lokalhyra och lokalvård, men 
även vaktmästeri, inventarier samt ny- och avetableringskostnader. 

Lokalkostnadernas andel av nettoutfallet uppgick 2020 till 13,3%, vilket är en ökning 

med 0,1 procentenheter. 

• Förskole- och grundskolenämnden köper förskoleplatser, pedagogisk omsorg, 

skolplatser samt fritidshemsplatser av fristående verksamhet och av andra 

kommuner. Vidare säljer nämnden även förskoleplatser, skolplatser samt 

fritidshemsplatser till andra kommuner. Nettoutfallet av dessa intäkter och kostnader 

ökar med 0,2 procentenheter mellan 2019 och 2020, vilket beror på ökat antal barn 

inom fristående- och interkommunal verksamhet. 

• Under posten övrigt ingår personalkostnader för administrativ personal, 

elevförsäkringar, kompetensutveckling, tilläggsbelopp, elevassistenter, tolkar, SYV, 

fackliga företrädare, företagshälsovård samt vårdnadsbidrag. Denna post är 

oförändrad 
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Statsbidrag Skolverket 

Avseende statsbidrag finns det bokförda intäkter från Skolverket om 71 993 tkr för år 2020, 

vilket är 4 006 tkr mer än för år 2019. De största bidragen avser kvalitetssäkrande åtgärder, 

mindre barngrupper i förskolan, likvärdig skola, karriärtjänster samt lärarlönelyftet. 

 

Investeringar 

Förskole- och grundskolenämndens investeringsbudget uppgick 2020 till 33 209 tkr och 

under året har 10 213 tkr av investeringsbudgeten för 2020 nyttjats. För år 2020 erhölls 

budget medel för inventarier avseende Klapperstenens förskola och Bua förskola. Dessa 

förskolor är inte färdigbyggda och kommer tas i bruk under andra halvan av 2021 samt i 

början av 2022. När de är färdigbyggda kommer förskolorna att förses med inventarier. 

Kapacitetshöjande åtgärder i Väröbacka/Limabacka samt område Nordväst pågår och 

kommer fortsätta även under 2021. På grund av hög belastning under året har vissa 

investeringsprojekt fått takta ner. Inköp av inventarier till Håstens förskola pågår, men 

kommer fortsätta under 2021. Verksamhetsinvesteringar visar ett överskott för året, till viss 

del beroende på en komplettering av ett bygglov som leder till förseningar men även på grund 

av en hög arbetsbelastning vilket leder till att investeringar skjuts på framtiden. 
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Över och underskott 

Förskole- och grundskolenämndens ingående resultatreserv var 20,1 mnkr per januari 2020. 

För år 2020 är det genererat ett överskott om 6,1 mnkr. Efter justering för den återbetalning 

av överskott av måltider från servicenämnden med 2,1 mnkr finns ett kvarvarande överskott 

om 4,0 mnkr. Det kvarvarande överskottet uppgår till 0,30 % av fullmäktige beslutad 

driftsbudget för 2020 och understiger därmed den nivå som krävs för ett beslut av 

kommunfullmäktige och nämnd. Enligt "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt 

hantering av resultatutjämningsreserv och nämndernas över och underskott" kommer över- 

och eller underskott upp till 0,5% av fullmäktige beslutad driftsbudget för nämnden 

regelmässigt överföras till nämndens resultatreserv. Om inte taket för nämndens reserv 

redan är uppnådd. Taket för förskole- och grundskolenämnden för 2020 är 40,7 mnkr. 

Förskole- och grundskolenämnden överför enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 

därmed överskottet till resultatreserven med en utgående resultatreserv 2020 om 24,2 mnkr. 

 

Medel för verksamhetsutveckling 

Redovisning av status för projekt 

Pappersfri skolstart syftar till att digitalisera informationsinhämtningen i samband med 

skolstart. Projektet ska vara färdigt till höstterminen 2021 och kommer att: 

• Minska pappershanteringen för skolor och vårdnadshavare 

• Modernisera informationsinhämtningen 

• Synkronisera informationen som finns i förvaltningens källsystem för att effektivisera 
och säkerställa informationshämtning 

E-tjänst är framtagen för syftet och det arbetas för närvarande med olika tekniska lösningar, 

bland annat för att medarbetare på ett bra sätt ska kunna ta del av information. 

Redovisning av hur beviljade medel har använts 

Medel har använts till köp för att säkerställa tekniska förutsättningar och personalkostnader 

för personer utanför förskole- och grundskoleförvaltningen som arbetat med projektet. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Personal- och kompetensförsörjning 

Personal med rätt kompetens och förmåga är en förutsättning för goda resultat och en hög 

måluppfyllnad i verksamheten. Förskole- och grundskolenämnden har en hög andel personal 

inom sina verksamheter som uppfyller skollagens krav på behörighet. Under läsåret 19/20 

var andelen behöriga lärare inom grundskolan 89% vilken är en liten ökning jämfört med 

läsåret 18/19. Andelen förskollärare i förskolan med legitimation är ca 65% och nivån är 

stabil. 

Rekryteringen inför läsåret 20/21 mot bakgrund av den årliga tjänsteplaneringen var 

framgångsrik och tjänsterna kunde i stor utsträckning tillsättas med behörig personal. Störst 

utmaning när det gäller nyrekrytering finns i grupperna slöjdlärare, lärare i matematik och 

naturorienterande ämnen samt fritidspedagoger där flera tjänster fått tillsättas med obehörig 

personal. För att underlätta situationen uppmuntras personer med relevant bakgrund att få 

sina kunskaper validerade och att komplettera sina studier. 

Varbergs kommun har generellt sett gynnsamma förutsättningar för att kunna attrahera 

medarbetare. Samtidigt bidrar den relativt höga andelen behörig personal till attraktiviteten 

genom de förutsättningar det skapar för hög måluppfyllelse, kvalitet i undervisningen, 

kollegialt utbyte och utveckling samt förutsättningar för en god arbetsmiljö. Under 2020 har 

personalomsättningen minskat i förhållande till tidigare år vilket till stor del bedöms kunna 

förklaras med den pågående pandemin covid-19 och en minskad rörlighet på 

arbetsmarknaden. 

Det sker ett långsiktigt arbete med aktiva åtgärder för en fortsatt framgångsrik 

kompetensförsörjning. Exempel på insatser är APL (arbetsplatsförlagt lärande) för 

barnskötare, VFU-samarbetet (verksamhetsförlagd utbildning) med ett antal lärosäten för 

lärar- och förskollärarutbildningar, kompetensutvecklingsinsatser för personal och kollegialt 

lärande i form av ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium) i grundskolan och att utveckla 

utbildningen och undervisningen i förskolan utifrån reviderad läroplan från 2019. Andra 

insatser utgörs av ett partsgemensamt samarbete för att ytterligare förbättra personalens 

förutsättningar bland annat med fokus på arbetsmiljön och insatser för ökad hälsa och 

minskad sjukfrånvaro. 

Inom de närmaste åren förutses en ökad brist på nationell nivå när det gäller utbildad och 

behörig personal. Den statliga styrningen kan innebära ytterligare krav på att anställa 

legitimerad personal till exempel vid förändring av timplanen. Inom det närmaste året 

kommer legitimationskrav för undervisningsbehörighet på grundsärskolan att innebära en 

stor utmaning eftersom det är svårt att rekrytera speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Att kunna behålla och ge möjlighet för personalen att utvecklas kommer 

även fortsättningsvis att vara avgörande för en positiv utveckling men också en allt större 

utmaning. Samtidigt påbörjas förberedelser för en situation där det inte finns tillgång till 

behörig personal i tillräcklig utsträckning. Bättre förutsättningar behöver skapas för 

pedagoger att kunna fokusera på undervisningen genom att andra yrkesgrupper tillförs 

organisationen. Detta kommer också att ställa krav på förändrade arbetssätt. Under 2021 

kommer förskole- och grundskolenämndens strategiska plan för kompetensförsörjning att 

revideras där aktiva åtgärder för den kommande femårsperioden konkretiseras. 
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En annan potentiell utmaning är den ekonomiska utvecklingen inom välfärdssektorn och hur 

det bland annat kan komma att påverka möjligheterna till bibehållen personaltäthet och 

kvalitet. 

Motiverade medarbetare 

Att få möjligheten att arbeta med barns och elevers utveckling och lärande i nära samarbete 

med kompetenta kollegor upplevs som en både stimulerande och ansvarsfull uppgift som 

skapar stort engagemang. En hög grad av måluppfyllelse och hög kvalitet i verksamheten 

bidrar till att skapa intern stolthet. I den kommungemensamma medarbetarundersökningen 

2020 framgår att en stor del av personalen inom förskole- och grundskolenämndens 

verksamheter trivs bra med såväl arbetsuppgifter, arbetskamrater som sin närmaste chef. 

Förskole- och grundskolenämndens sammanvägda totalvärde för Hållbart 

medarbetarengagemang (HME) är 4,17 på en femgradig skala. Hållbart 

medarbetarengagemang är ett totalvärde som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex 

motivation, ledarskap och styrning. Varje delområde innehåller tre frågor. De nio 

frågeställningarna avser den nationellt jämförbara mätningen av Hållbart 

medarbetarengagemang som kommunen gör i samarbete med Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 

Det stora engagemanget väcker också förväntningar på resurser för att kunna motsvara 

ambitionsnivån. Förskole- och grundskolenämnden arbetar bland annat med att ge cheferna 

förutsättningar för att kunna stärka sitt ledarskap. Att ge medarbetare ansvar och 

befogenheter men också lägga märke till goda insatser och att visa uppskattning har stor 

betydelse. Stor vikt läggs vid kollegialt lärande och utveckling av undervisningen i både 

förskola och skola, som bland annat kan bidra till att utveckla och sprida effektiva arbetssätt 

och metoder. Läs mer under avsnittet "Målredovisning". 

Det systematiska arbetsmiljöarbete inom förskole- och grundskolenämndens verksamheter 

ska också bidra till en förbättrad arbetssituation där många idag upplever en pressad 

arbetssituation och känner att de har svårt att få tiden att räcka till eller att få stöd med att 

prioritera arbetsuppgifter. 

Under 2020 har den pågående pandemin skapat speciella förutsättningar. Den osäkra 

situationen i vardagen har ställt krav på stor flexibilitet och i många fall en ökad 

arbetsbelastning samt en oro över en ökad risknivå. De långsiktiga effekterna av pandemin är 

svåra att bedöma men den allvarliga situationen kommer sannolikt att få konsekvenser för 

lång tid framåt. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda har ökat mycket kraftigt under 2020 i 

förhållande till 2019. Den tidigare trenden av minskad sjukfrånvaro fortsatte fram till 

pandemins utbrott i mars 2020. Därefter ökade sjukfrånvaron snabbt i samtliga av 

nämndens verksamheter. Ökningen av sjukfrånvaron har framförallt skett av 

korttidsjukfrånvaro dag 1–14 och antas därför ha ett starkt samband med de restriktioner 

som den pågående pandemin covid-19 innebär. Det har också förekommit fall av konstaterad 

smitta inom flertalet enheter inom nämndens ansvarsområde och sjukfrånvaron varierar 

kraftigt mellan olika enheter vid olika tidpunkter. De långsiktiga effekterna av pandemin är 

svårbedömda men kommer sannolikt att vara avsevärda inte minst mot bakgrund av hur den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön har påverkats och den effekt det kan ha haft på 
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medarbetare. Andelen sjukfrånvaro i 60 dagar eller längre minskar i likhet med föregående 

år. 

Under 2020 har fokus varit att hantera konsekvenserna av pandemin och dess effekter på 

medarbetare och verksamhet. Trots i vissa fall mycket hög frånvaro har såväl förskolor och 

grundskolor kunnat hållas öppna och verksamheten i stort sett kunnat bedrivas enligt plan. 

Detta till stor del tack vara stor anpassningsförmåga och flexibilitet hos chefer och 

medarbetare och med stöd av stora ansträngningar. På enhetsnivå har respektive rektor 

arbetat med att anpassa organisation och schemaläggning samt att göra tillfälliga 

organisationsförstärkningar. På central nivå har ett stort arbete gjorts för att öka tillgången 

på vikarier. Arbetet har varit framgångsrikt men såväl tillgång som efterfrågan av vikarier har 

varierat kraftigt under året. 

Långsiktigt kvarstår ambitionen att behålla den i grunden positiva trenden före pandemin 

med en minskande sjukfrånvaro där förskole- och grundskoleförvaltningen gör bedömningen 

att insatser för minskad korttidssjukfrånvaro skulle få störst effekt men också att det bör ske 

en fokusering på enskilda enheter då det finns betydande skillnader mellan olika förskolor 

och grundskolor. 

Som ett led i att öka hälsan och minska sjukfrånvaron i ett längre perspektiv inledde förskole- 

och grundskoleförvaltningen under hösten 2019 ett arbete med att identifiera 

utvecklingsområden avseende sjukfrånvaroarbetet för att kunna sätta in behovsanpassade 

insatser där det behövs som mest och gör största nytta. Arbete har genomförts på 

övergripande förvaltningsnivå med att analysera mönster i sjukfrånvaron, kartlägga 

befintliga insatser och identifiera gap. Utifrån underlaget valdes fyra enskilda förskolor och 

skolor ut för att ingå i ett pilotprojekt. Tidsplanen för projektet har påverkats av pandemin 

och arbetet återupptas när läget medger detta. 

Målet är att utveckla ett hållbart och långsiktigt arbetssätt kring sjukfrånvaro som är möjligt 

för chefer att utföra i vardagen med stöd från HR och kommunens inbyggda 

företagshälsovård. 

Arbetsskador och tillbud 

Förskole- och grundskolenämndens verksamheter bedriver det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt gällande arbetsmiljölagar och arbetsmiljöföreskrifter samt 

enligt Varbergs kommuns arbetsmiljöpolicy och förskole- och grundskolenämndens årshjul 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årligen sker en återrapportering till nämnden av att 

undersökning av arbetsmiljön och riskbedömningar genomförts samt att handlingsplaner 

utarbetats, genomförts och följts upp för att hantera brister. I återrapporteringen framgår att 

arbetsmiljöarbetet helt eller delvis genomförts enligt gällande föreskrifter och där ökat fokus 

lagts på riskbedömningar. Det finns skillnader kring hur chefer upplever resurser och 

mandat för att hantera brister i arbetsmiljön. Det saknas också i nuläget dokumenterad 

återrapportering från några enheter. 

Under 2020 har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland annat undersökts med 

stöd av den kommungemensamma medarbetarundersökningen. Resultatet av 

medarbetarundersökningen analyseras av arbetslaget på respektive enhet och 

handlingsplaner upprättas vid behov. På central nivå bearbetas resultatet i skyddskommittén 

och beslutade fokusområden ligger bland annat till grund för överenskommelsen med 

kommunhälsan om genomförande av insatser. Med hänsyn till pandemin och de insatser 

som behöver genomföras på kort sikt kommer det långsiktiga arbetet med att bearbeta 

resultatet av medarbetarundersökningen att fortsätta under våren 2021. 
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Förutsättningarna under 2020 har i stor utsträckning påverkats av pandemin covid-19. Det 

har bland annat resulterat i en avsevärt högre sjukfrånvaro än normalt. Sjukfrånvaron har 

ökat för såväl kvinnor som män och redan tidigare var skillnaden mellan kvinnors och mäns 

sjukfrånvaro stor. För kvinnor ökade den totala sjukfrånvaron från 6,27% 2019 till 8,49% 

2020 och för män från 4,17% 2019 till 6,30% 2020. Även när det gäller föräldraledighet har 

det skett en ökning. Kvinnor var föräldralediga (såväl föräldraledighet som tillfällig 

föräldraledighet) 55,41 dagar/anställd 2019 och 60,73 dagar 2020. Motsvarande för männen 

var 26,78 dagar respektive 33,54 dagar. 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-02-16 Dnr: FGN 

2021/0078-7 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Charlotta Sandahl Edemyr,  

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Hantering av över- och underskott 2020

Förslag till beslut 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar 

1. att överskott 2020 om +4,0 mnkr hanteras via nämndens

resultatreserv

2. nämndens fastställda budget för 2021 inte påverkas av resultatet för

nämndens verksamhetsområde som fastställts i årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden redovisar för 2020 en positiv 

budgetavvikelse om 4,0 mnkr efter avdrag för överskott på måltider på 2,1 

mnkr, vilket motsvarar 0,30 % av tilldelad budgetram. Det sammantagna 

överskottet beror på både redovisade överskott och underskott inom 

nämndens verksamhetsområden. 

Utifrån kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering 

av resultatutjämningsreserv och nämnderna över och underskott” kommer 

över- och underskott upp till 0,5% av fullmäktige beslutad driftsbudget för 

nämnden regelmässigt överföras till nämndens resultatreserv, därav krävs 

inget beslut. Nämnden har dock valt att besluta om hantering av över- och 

underskott. 

Efter att ärendet behandlats av arbetsutskottet den 8 februari har justeringar 

genomförts av ekonomikontoret vilket påverkat förskole- och 

grundskolenämndens resultat för 2020. Förskole- och 

grundskoleförvaltningen har därför skrivit fram ett nytt ärende till nämnden 

2021-03-01, detta ersätter arbetsutskottets förslag till beslut, FGN AU 
2021-02-08 § 16.

Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att det redovisade överskottet 

hanteras via resultatreserven utifrån kommunens riktlinjer.
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Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att det redovisade överskottet 

hanteras via resultatreserven utifrån kommunens riktlinjer. 
 

Ekonomi och verksamhet  
Förskole- och grundskolenämndens resultatreserv uppgick till 20,1 mnkr vid 

ingången av 2020 (KS 2020/0109).  
 

Med 2020 års överskott om +4,0 mnkr, skulle det innebära att utgående 

balans per 31 december 2020 uppgår till 24,2 mnkr. 

 

 

Samråd 
Samråd sker i förvaltningens samverkansgrupp. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén Charlotta Sandahl Edemyr 

Tf förvaltningschef  Tf avdelningschef ekonomi och 

lokaler  

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Jens Otterdahl Holm, ekonomikontoret 

Emma Lundgren, ekonomikontoret 
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§ 17 Dnr FGN 2021/0068 

Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet

(SAM) 2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller för 

alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa 

samt för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska varje 

år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte 

fungerat bra ska det förbättras. Av föreskriften framgår bland annat också 

att arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt 

att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift 

att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås. Förskole- och grundskolenämnden har det yttersta 

arbetsmiljöansvaret. Nämnden har fördelat arbetsmiljöuppgifter till 

förvaltningschefen som i sin tur fördelat vidare arbetsmiljöuppgifter till 

verksamheternas samtliga chefer. Uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2020 har ägt rum på ett samordnat sätt för hela 

Varbergs kommuns organisation och genomförts i form av en enkät som 

samtliga chefer haft i uppgift att besvara. Om möjligt ska enkäten ha 

besvarats med stöd av skyddsombudet. 

Övervägande 
Enkäten för uppföljning har besvarats av huvuddelen av cheferna. I vissa 

fall har chefer med ansvar för flera enheter gjort en samlad bedömning. 

Skyddsombuden har deltagit i flera fall men inte alltid. Det saknas 

emellertid underlag från några enheter såväl i grundskolan som i förskolan 

vilket utgör ett viktigt förbättringsområde. Generellt sett gör cheferna 

bedömningen att de har tillräckliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor och att de 

är insatta i sina arbetsmiljöuppgifter. För de som upplever sig ha bristande 

kunskaper eller behöver komplettera anordnas löpande 

utbildningstillfällen. Arbete genomförs också för att utöka det kollegiala 

utbytet och dela erfarenheter även i arbetsmiljöfrågor. Uppföljningen visar 

att arbetsmiljön helt eller delvis undersöks, att brister riskbedöms och att 

handlingsplaner upprättas vid behov och att dessa genomförs och följs upp. 
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Under 2020 har den kommungemensamma medarbetarundersökningen 

genomförts som bland annat utgör en undersökning av den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön (OSA) för alla medarbetare. Arbetet med att 

analysera resultatet fortsätter under 2021. Skyddsronder för att undersöka 

den fysiska arbetsmiljön har också genomförts. Uppföljningen av SAM visar 

också att medarbetare och skyddsombud är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. 

En utmaning som uppföljningen visar är att cheferna inte alltid anser att de 

har utrymme att hantera ohälsosam arbetsbelastning hos medarbetare eller 

att medarbetarna vet hur de ska prioritera om tiden inte räcker till. Under 

2020 har den pågående pandemin covid-19 haft stor påverkan på 

arbetsmiljöarbetet. Stort fokus har lagts på åtgärder för att minska risk för 

smittspridning, oro över risk för smitta och att hantera konsekvenserna av 

en markant ökad personalfrånvaro som i många fall lett till en ökad 

arbetsbelastning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ledningsgruppen 
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Lars Karlsson 
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Uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

2020.

Beskrivning av ärendet 
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller för alla 

arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa 

samt för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska varje år 

göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte 

fungerat bra ska det förbättras. Av föreskriften framgår bland annat också att 

arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en 

eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka 

för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Förskole- och grundskolenämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret. 

Nämnden har fördelat arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen som i sin 

tur fördelat vidare arbetsmiljöuppgifter till verksamheternas samtliga chefer. 

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 har ägt rum på ett 

samordnat sätt för hela Varbergs kommuns organisation och genomförts i 

form av en enkät som samtliga chefer haft i uppgift att besvara. Om möjligt ska 

enkäten ha besvarats med stöd av skyddsombudet. 

Övervägande 
Enkäten för uppföljning har besvarats av huvuddelen av cheferna. I vissa fall 

har chefer med ansvar för flera enheter gjort en samlad bedömning. 

Skyddsombuden har deltagit i flera fall men inte alltid. Det saknas emellertid 

underlag från några enheter såväl i grundskolan som i förskolan vilket utgör 

ett viktigt förbättringsområde. Generellt sett gör cheferna bedömningen att de 

har tillräckliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor och att de är insatta i sina 

arbetsmiljöuppgifter. För de som upplever sig ha bristande kunskaper eller 
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behöver komplettera anordnas löpande utbildningstillfällen. Arbete genomförs 

också för att utöka det kollegiala utbytet och dela erfarenheter även i 

arbetsmiljöfrågor. Uppföljningen visar att arbetsmiljön helt eller delvis 

undersöks, att brister riskbedöms och att handlingsplaner upprättas vid behov 

och att dessa genomförs och följs upp. Under 2020 har den 

kommungemensamma medarbetarundersökningen genomförts som bland 

annat utgör en undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

(OSA) för alla medarbetare. Arbetet med att analysera resultatet fortsätter 

under 2021. Skyddsronder för att undersöka den fysiska arbetsmiljön har 

också genomförts. Uppföljningen av SAM visar också att medarbetare och 

skyddsombud är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. En utmaning som 

uppföljningen visar är att cheferna inte alltid anser att de har utrymme att 

hantera ohälsosam arbetsbelastning hos medarbetare eller att medarbetarna 

vet hur de ska prioritera om tiden inte räcker till. Under 2020 har den 

pågående pandemin covid-19 haft stor påverkan på arbetsmiljöarbetet. Stort 

fokus har lagts på åtgärder för att minska risk för smittspridning, oro över risk 

för smitta och att hantera konsekvenserna av en markant ökad 

personalfrånvaro som i många fall lett till en ökad arbetsbelastning. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Beslutet förväntas inte ha någon ekonomisk påverkan 

 

Samråd 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts och följts upp i samverkan 

med skyddsombud på såväl enhets- som förvaltningsnivå. Resultatet av 

uppföljningen har samverkats i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén Lars Karlsson 

Tf förvaltningschef Administrativ chef 

 

Protokollsutdrag 
Ledningsgruppen 

 



Information Ekonomisk månadsrapport januari 



Information nyttja nämnden ofördelade medel



Information redovisning av statsbidrag för likvärdig skola 
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§ 21 Dnr FGN 2020/0691 

Förändringar i kommunala grundskolans 
organisation 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna utredningen av kommunala grundskolans organisation

2. fastställande av förändringar i skolorganisation och

upptagningsområden enligt utredningens förslag med följande

avvikelser

- med bakgrund i den politiskt initierade

ortsutvecklingsstrategin "Framtidens Sibbarp", utveckla och

förändra stadieindelningen på Sibbarps skola till F-6 med

start senast läsåret 22/23. Samverkan och utbyte med

Bosgårdsskolan för likvärdighet

- frångå förvaltningens förslag om avveckling av Sibbarps och

Spannarps skolor. Inför dimensionering och etablering av ny

skola i upptagningsområde syd (behov från ca läsåret

2027/28) behöver befintliga skolors kapacitet tillsammans

med förväntad befolkningsökning i området som helhet

utvärderas

3. de i utredningen beskrivna behoven av grundskoleplatser i Varbergs

kommun utgör nya behovsanalyser och kompletterar redan

beslutade behovsanalyser för vidare hantering i kommunens

fastighetsinvesteringsprocess

4. årlig uppdatering av skolorganisationen med avseende på

befolkningsprognos och andra omvärldsförändringar redovisas till

nämnd enligt årshjul.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

grundskolenämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag med 

följande ändringar: 

- Med bakgrund i den politiskt initierade ortsutvecklingsstrategin

"Framtidens Sibbarp", utveckla och förändra stadieindelningen på

Sibbarps skola till F-6 med start senast läsåret 22/23. Samverkan

och utbyte med Bosgårdsskolan för likvärdighet.

- Frångå förvaltningens förslag om avveckling av Sibbarps och

Spannarps skolor. Inför dimensionering och etablering av ny skola i

upptagningsområde syd (behov från ca läsåret 2027/28) behöver
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befintliga skolors kapacitet tillsammans med förväntad 

befolkningsökning i området som helhet utvärderas. 

- Årlig uppdatering av skolorganisationen med avseende på

befolkningsprognos och andra omvärldsförändringar redovisas till

nämnd enligt årshjul.

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan föreslå förskole- och 

grundskolenämnden besluta enligt yrkande från ordförande och finner att 

så sker. 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden har i Mål och inriktningsdokument 

antagit en viljeinriktning Skola för alla. Inriktningen syftar till likvärdighet 

i hela kommunen och att övergångar mellan skolor ska stödja barnens och 

elevernas resa genom utbildningen för ett hållbart lärande. Förändringar i 

nationella styrdokument medför behov av att justera nuvarande 

skolorganisation. En ny skolorganisationen kan stärka förutsättningarna att 

nå lokala och nationella mål. 

Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt och befolkningsprognosen 

visar att invånarantalet i grundskoleålder (6-15 år) kommer att öka med ca 

1 900 elever till totalt ca 9 800 elever fram till år 2034. Varbergs kommuns 

skolorganisation behöver revideras för att långsiktigt bereda skolplatser i 

syfte att möta befolkningsökningen. 

Förskole- och grundskolenämnden fattade i december 2019 ett 

inriktningsbeslut om vilka principer som ska prägla framtida 

skolorganisationer och gav förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag 

att utreda och ge förslag på alternativ skolorganisation. Inriktningsbeslutet 

har varit styrande i utredningen och dess förslag.  

Uppdraget har genomförts genom en beskrivning och analys av 

elevutvecklingen mellan åren 2020 och 2034 enligt nuvarande 

befolkningsprognos. Därutöver har uppdraget genomförts genom 

elevintervjuer kontinuerlig dialog med rektorer i Varbergs kommun, dialog 

och samarbete med Varbergs kommuns samhällsutvecklingskontor, 

litteraturstudier samt analys av statistik gällande elevernas måluppfyllelse, 

skolval, skolskjuts samt lärarnas behörighet. Ekonomiska, personal och 

lokalstrategiska perspektiv har systematiskt inhämtats i 

utredningsprocessen.  

Beslutsunderlag 
Utredning av kommunala grundskolans organisation 
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Övervägande 
Skolorganisationsutredningen visar med tydlighet vilka skolområden som 

påverkas av att Varberg växer och i flertalet skolområden kommer 

elevutvecklingen göra den nuvarande skolorganisationen ohållbar. 

Eftersom det växande elevantalet är påtagligt både i Varbergs centrum och i 

flertalet serviceorter är det nödvändigt att vidta åtgärder i flera delar av 

kommunen. När Varberg växer kommer grundskolornas 

upptagningsområden att behöva anpassas över tid beroende på hur staden 

och kommunens tätorter utvecklas.  

Den föreslagna skolorganisationen föregår fastighetsinvesteringsprocessen, 

med kommande åtgärdsval och förstudier, vilket kan komma att medföra 

behov av förändringar i förslaget. 

För att möta ett växande Varberg föreslås ett flertal förändringar i 

upptagningsområden. De föreslagna upptagningsområdena ska inte 

betraktas som ett slutresultat utan som ett steg på vägen i ett växande 

Varberg. 

Förslag skolorganisation 

Förslaget möjliggör en mer hållbar skolorganisation som är mer likvärdig 

än den nuvarande. Förslaget följer en stadieindelning av kommunens 

skolor och inga elever kommer ha fler än en övergång mellan skolor under 

sin studietid. Den föreslagna skolorganisationen möjliggör ca 10 000 

grundskoleplatser och 120 grundsärskoleplatser. Som nämndes ovan är det 

prognostiserade totala elevantalet i grundskola år 2034 (nuvarande 

elevtalsprognosens sista år) är ca 9 800 elever. 

I möjligaste mån kommer förändringarna i organisationen att fasas in från 

förskoleklass eller i respektive årskurs där övergång sker. Ambitionen är 

därmed att elever som påbörjat sin utbildning vid en grundskola får slutföra 

utbildningen i skolenhetens årskurser. När nya skolor etablerats kommer 

eleverna som tillhör upptagningsområdet för den nya skolan att tilldelas 

plats där. Vid etablering och uppstart av nya skolor kommer specifika 

genomförandeplaner att styra elevflödet och tilldelandet av platser utefter 

lokala och framtida behov. 

Skolområde Bua och Värö 

 Väröbackaskolan F-9

 Buaskolan F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Väröbackaskolan

Förändringar: 

 Årskurs F-9 organisationen på Väröbackaskolan är färdigställd från

och med läsåret 2021/22.

Skolområde Veddige och Derome 
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 Vidhögeskolan F-9

 Deromeskolan F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Vidhögeskolan

Förändringar: 

 Från läsåret 2022/23 tillkommer inte längre eleverna från Kung

Karl skola att övergå till Vidhögeskolan.

 Läsåret 2025/26 eller när ny skola är etablerad i nordväst förändras

upptagningsområdena i skolområdet. Eleverna från Sällstorp

(NYKO4=1700) går då F-3 på Deromeskolan från förskoleklass och

eleverna i Årnäs (NYKO4=1802), Bäck (NYKO4=1803) och

Åskloster (NYKO4=1806) går på ny skola i nordväst.

Skolområde Lindberg och Kungsäter 

 Lindbergs skola F-9

 Kung Karl skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Lindbergs skola

Förändringar: 

 Kung Karl skola omorganiseras till årskurs F-6 läsåret 2022/23 och

eleverna påbörjar därefter högstadiet på Lindbergs skola läsåret

2023/24.

 Läsåret 2025/26 eller när ny skola är etablerad i nordväst förändras

upptagningsområdet för Lindbergs skola. Eleverna från Torpa

(NYKO4=1404) går på ny skola i nordväst.

Skolområde Bläshammar och ny skola nordväst 

 Ny skola F-9

 Bläshammar skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på ny skola

Förändringar: 

 Bläshammar skola omorganiseras till årskurs F-6 till läsåret

2021/22.

 Från läsåret 2025/26 eller när ny skola i nordväst är etablerad går

eleverna på Bläshammar skola årskurs 7-9 på ny skola i nordväst.

Med nuvarande planeringsunderlag föreslås eleverna i Bläshammar

(NYKO4=1306) och Trönningenäs (NYKO4=1302) gå årskurs F-6 på

Bläshammar skola och årskurs 7-9 på ny skola. Eleverna i

Tångaberg (NYKO4=1401), Kärrastrand (NYKO4=1402), Stämmet

(NYKO4=1403), Torpa (NYKO4=1404), Årnäs (NYKO4=1802),

Bäck (NYKO4=1803) och Åskloster (NYKO4=1806) går årskurs F-9

på ny skola.

Skolområde Trönninge 

 Trönninge skola F-9

Förändringar: 
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 Från läsåret 2025/26 eller när ny skola i nordväst är etablerad 

tillkommer inte längre eleverna från Bläshammar skola F-6 till 

högstadiet på Trönninge skola. 

 
Skolområde Öster 

 Rolfstorps skola F-9 

 Skällinge skola F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Rolfstorps skola 

 Göthriks skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Rolfstorps skola 

 
Förändringar:  

 Årskurs F-9 organisationen på Rolfstorps skola är klar från och med 

läsåret 2022/23. 

 
Skolområde Syd 

 Bosgårdsskolan F-9 

 

 Ankarskolan F-9 

 

 Ny skola F-9 

 
Förändringar:  

 Från och med läsåret 2021/22 påbörjar eleverna från Spannarps 

skola F-3 årskurs 4-9 på Ankarskolan.  

 Elevtillväxten i Tvååker, Himle och Träslövsläge medför behov av en 

ny grundskola i södra Varberg. Den nya skolan föreslås ha en 

tillräcklig kapacitet så att Bosgårdsskolan, Ankarskolan och den nya 

skolan tillsammans kan ta emot samtliga elever i södra Varberg och 

därigenom avlasta Bosgårdsskolan, Ankarskolan, Spannarps skola 

och skolområde centrum syd. Beslut om upptagningsområden för 

den nya skolan, Bosgårdsskolan och Ankarskolan föreslås att tas vid 

ett senare tillfälle när lokalisering och dimensionering av ny skola är 

klar. När den nya skolan i området har etablerats ca 2027 föreslås 

Spannarps skola och Sibbarps skola att avvecklas.  

 
Skolområde centrum norr 

 Ny skola Håsten F-9 

 Furubergsskolan F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på ny skola 

Håsten 

 

 Bockstensskolan F-9 

 

 Hagaskolan F-9 

 
Förändringar:  

 Från läsåret 2022/2023 förändras upptagningsområdet då eleverna 

i Erlandsgården (NYKO4=0207) och Lunden/Träslöv 

(NYKO4=0208) påbörjar förskoleklass på Bockstensskolan.  
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 Från läsåret 2024/25 eller när ny skola vid Håsten är etablerad,

kapacitetsmässiga åtgärder på Furubergsskolan är vidtagna och

Bockstensskolan är utbyggd för årskurs F-9 omorganiseras

Furubergsskolan till en årskurs F-6 skola och Bockstensskolan till

en årskurs F-9 skola. En föreslagen inriktning gällande den nya F-9

skolan där nuvarande Håstensskolan ligger är att eleverna boende i

Brunnsberg (NYKO4=0105) och Nyhem (NYKO4=0109) tilldelas

plats från förskoleklass medan eleverna från Furubergsskolan

tillkommer årskurs 7-9.

 Upptagningsområden kan komma att behöva förändras och

anpassas över tid beroende på hur staden utvecklas.

Skolområde centrum syd 

 Påskbergsskolan F-9

 Mariedalsskolan F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Almers skola

 Almers skola 4-9

Förändringar: 

 Upptagningsområden kan komma att behöva anpassas över tid

beroende på hur staden utvecklas.

Grundsärskola 

 En ny grundsärskola med plats för 120 elever föreslås vid ny

grundskola på Håsten.

Förändringar: 

 När den nya grundsärskolan är etablerad flyttas befintlig

grundsärskoleverksamhet vid Mariedalsskolan och Almers skola till

den nya grundsärskolan.

Resursskola 

 Resursskola etableras i Varbergs kommun från läsåret 2021/2022

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

Samhällsutvecklingskontoret 

Stadsbyggnadskontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Servicenämnden 
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Förändringar i kommunala grundskolans 

organisation

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna utredningen av kommunala grundskolans organisation

2. fastställande av förändringar i skolorganisation och

upptagningsområden enligt utredningens förslag

3. de i utredningen beskrivna behoven av grundskoleplatser i Varbergs

kommun utgör nya behovsanalyser och kompletterar redan beslutade

behovsanalyser för vidare hantering i kommunens

fastighetsinvesteringsprocess

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden har i Mål och inriktningsdokument antagit 

en viljeinriktning Skola för alla. Inriktningen syftar till likvärdighet i hela 

kommunen och att övergångar mellan skolor ska stödja barnens och elevernas 

resa genom utbildningen för ett hållbart lärande. Förändringar i nationella 

styrdokument medför behov av att justera nuvarande skolorganisation. En ny 

skolorganisationen kan stärka förutsättningarna att nå lokala och nationella 

mål. 

Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt och befolkningsprognosen 

visar att invånarantalet i grundskoleålder (6-15 år) kommer att öka med ca 1 

900 elever till totalt ca 9 800 elever fram till år 2034. Varbergs kommuns 

skolorganisation behöver revideras för att långsiktigt bereda skolplatser i syfte 

att möta befolkningsökningen. 

Förskole- och grundskolenämnden fattade i december 2019 ett 

inriktningsbeslut om vilka principer som ska prägla framtida 

skolorganisationer och gav förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag 

att utreda och ge förslag på alternativ skolorganisation. Inriktningsbeslutet har 

varit styrande i utredningen och dess förslag.  
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Uppdraget har genomförts genom en beskrivning och analys av 

elevutvecklingen mellan åren 2020 och 2034 enligt nuvarande 

befolkningsprognos. Därutöver har uppdraget genomförts genom 

elevintervjuer kontinuerlig dialog med rektorer i Varbergs kommun, dialog 

och samarbete med Varbergs kommuns samhällsutvecklingskontor, 

litteraturstudier samt analys av statistik gällande elevernas måluppfyllelse, 

skolval, skolskjuts samt lärarnas behörighet. Ekonomiska, personal och 

lokalstrategiska perspektiv har systematiskt inhämtats i utredningsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Utredning av kommunala grundskolans organisation 

Övervägande 
Skolorganisationsutredningen visar med tydlighet vilka skolområden som 

påverkas av att Varberg växer och i flertalet skolområden kommer 

elevutvecklingen göra den nuvarande skolorganisationen ohållbar. Eftersom 

det växande elevantalet är påtagligt både i Varbergs centrum och i flertalet 

serviceorter är det nödvändigt att vidta åtgärder i flera delar av kommunen. 

När Varberg växer kommer grundskolornas upptagningsområden att behöva 

anpassas över tid beroende på hur staden och kommunens tätorter utvecklas. 

Den föreslagna skolorganisationen föregår fastighetsinvesteringsprocessen, 

med kommande åtgärdsval och förstudier, vilket kan komma att medföra 

behov av förändringar i förslaget. 

För att möta ett växande Varberg föreslås ett flertal förändringar i 

upptagningsområden. De föreslagna upptagningsområdena ska inte betraktas 

som ett slutresultat utan som ett steg på vägen i ett växande Varberg. 

Förslag skolorganisation 

Förslaget möjliggör en mer hållbar skolorganisation som är mer likvärdig än 

den nuvarande. Förslaget följer en stadieindelning av kommunens skolor och 

inga elever kommer ha fler än en övergång mellan skolor under sin studietid. 

Den föreslagna skolorganisationen möjliggör ca 10 000 grundskoleplatser och 

120 grundsärskoleplatser. Som nämndes ovan är det prognostiserade totala 

elevantalet i grundskola år 2034 (nuvarande elevtalsprognosens sista år) är ca 

9 800 elever. 

I möjligaste mån kommer förändringarna i organisationen att fasas in från 

förskoleklass eller i respektive årskurs där övergång sker. Ambitionen är 
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därmed att elever som påbörjat sin utbildning vid en grundskola får slutföra 

utbildningen i skolenhetens årskurser. När nya skolor etablerats kommer 

eleverna som tillhör upptagningsområdet för den nya skolan att tilldelas plats 

där. Vid etablering och uppstart av nya skolor kommer specifika 

genomförandeplaner att styra elevflödet och tilldelandet av platser utefter 

lokala och framtida behov. 

Skolområde Bua och Värö 

 Väröbackaskolan F-9

 Buaskolan F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Väröbackaskolan

Förändringar: 

 Årskurs F-9 organisationen på Väröbackaskolan är färdigställd från

och med läsåret 2021/22.

Skolområde Veddige och Derome 

 Vidhögeskolan F-9

 Deromeskolan F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Vidhögeskolan

Förändringar: 

 Från läsåret 2022/23 tillkommer inte längre eleverna från Kung Karl

skola att övergå till Vidhögeskolan.

 Läsåret 2025/26 eller när ny skola är etablerad i nordväst förändras

upptagningsområdena i skolområdet. Eleverna från Sällstorp

(NYKO4=1700) går då F-3 på Deromeskolan från förskoleklass och

eleverna i Årnäs (NYKO4=1802), Bäck (NYKO4=1803) och Åskloster

(NYKO4=1806) går på ny skola i nordväst.

Skolområde Lindberg och Kungsäter 

 Lindbergs skola F-9

 Kung Karl skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Lindbergs skola

Förändringar: 

 Kung Karl skola omorganiseras till årskurs F-6 läsåret 2022/23 och

eleverna påbörjar därefter högstadiet på Lindbergs skola läsåret

2023/24.

 Läsåret 2025/26 eller när ny skola är etablerad i nordväst förändras

upptagningsområdet för Lindbergs skola. Eleverna från Torpa

(NYKO4=1404) går på ny skola i nordväst.
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Skolområde Bläshammar och ny skola nordväst 

 Ny skola F-9

 Bläshammar skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på ny skola

Förändringar: 

 Bläshammar skola omorganiseras till årskurs F-6 till läsåret 2021/22.

 Från läsåret 2025/26 eller när ny skola i nordväst är etablerad går

eleverna på Bläshammar skola årskurs 7-9 på ny skola i nordväst. Med

nuvarande planeringsunderlag föreslås eleverna i Bläshammar

(NYKO4=1306) och Trönningenäs (NYKO4=1302) gå årskurs F-6 på

Bläshammar skola och årskurs 7-9 på ny skola. Eleverna i Tångaberg

(NYKO4=1401), Kärrastrand (NYKO4=1402), Stämmet

(NYKO4=1403), Torpa (NYKO4=1404), Årnäs (NYKO4=1802), Bäck

(NYKO4=1803) och Åskloster (NYKO4=1806) går årskurs F-9 på ny

skola.

Skolområde Trönninge 

 Trönninge skola F-9

Förändringar: 

 Från läsåret 2025/26 eller när ny skola i nordväst är etablerad

tillkommer inte längre eleverna från Bläshammar skola F-6 till

högstadiet på Trönninge skola.

Skolområde Öster 

 Rolfstorps skola F-9

 Skällinge skola F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Rolfstorps skola

 Göthriks skola F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på Rolfstorps skola

Förändringar: 

 Årskurs F-9 organisationen på Rolfstorps skola är klar från och med

läsåret 2022/23.

Skolområde Syd 

 Bosgårdsskolan F-9

 Ankarskolan F-9

 Ny skola F-9

Förändringar: 

 Från och med läsåret 2021/22 påbörjar eleverna från Spannarps skola

F-3 årskurs 4-9 på Ankarskolan.



5 (7) 
2020-12-11 Dnr: FGN 2020/0691-

1 

 Elevtillväxten i Tvååker, Himle och Träslövsläge medför behov av en ny

grundskola i södra Varberg. Den nya skolan föreslås ha en tillräcklig

kapacitet så att Bosgårdsskolan, Ankarskolan och den nya skolan

tillsammans kan ta emot samtliga elever i södra Varberg och

därigenom avlasta Bosgårdsskolan, Ankarskolan, Spannarps skola och

skolområde centrum syd. Beslut om upptagningsområden för den nya

skolan, Bosgårdsskolan och Ankarskolan föreslås att tas vid ett senare

tillfälle när lokalisering och dimensionering av ny skola är klar. När

den nya skolan i området har etablerats ca 2027 föreslås Spannarps

skola och Sibbarps skola att avvecklas.

Skolområde centrum norr 

 Ny skola Håsten F-9

 Furubergsskolan F-6 där eleverna går årskurs 7-9 på ny skola Håsten

 Bockstensskolan F-9

 Hagaskolan F-9

Förändringar: 

 Från läsåret 2022/2023 förändras upptagningsområdet då eleverna i

Erlandsgården (NYKO4=0207) och Lunden/Träslöv (NYKO4=0208)

påbörjar förskoleklass på Bockstensskolan.

 Från läsåret 2024/25 eller när ny skola vid Håsten är etablerad,

kapacitetsmässiga åtgärder på Furubergsskolan är vidtagna och

Bockstensskolan är utbyggd för årskurs F-9 omorganiseras

Furubergsskolan till en årskurs F-6 skola och Bockstensskolan till en

årskurs F-9 skola. En föreslagen inriktning gällande den nya F-9 skolan

där nuvarande Håstensskolan ligger är att eleverna boende i

Brunnsberg (NYKO4=0105) och Nyhem (NYKO4=0109) tilldelas plats

från förskoleklass medan eleverna från Furubergsskolan tillkommer

årskurs 7-9.

 Upptagningsområden kan komma att behöva förändras och anpassas

över tid beroende på hur staden utvecklas.

Skolområde centrum syd 

 Påskbergsskolan F-9

 Mariedalsskolan F-3 där eleverna går årskurs 4-9 på Almers skola

 Almers skola 4-9

Förändringar: 
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 Upptagningsområden kan komma att behöva anpassas över tid

beroende på hur staden utvecklas.

Grundsärskola 

 En ny grundsärskola med plats för 120 elever föreslås vid ny

grundskola på Håsten.

Förändringar: 

 När den nya grundsärskolan är etablerad flyttas befintlig

grundsärskoleverksamhet vid Mariedalsskolan och Almers skola till

den nya grundsärskolan.

Resursskola 

 Resursskola etableras i Varbergs kommun från läsåret 2021/2022

Ekonomi och verksamhet 
Det växande Varberg medför investeringar för grundskolans räkning de 

kommande åren. För att tillgodose behovet av grundskoleplatser fram till 2034 

krävs investeringar i främst nya skollokaler men också i kapacitetshöjande 

åtgärder på befintliga skolor. Det är framförallt elevantalen i ett växande 

Varberg som medför investeringsbehoven de kommande åren vilket är en 

pågående utveckling som sker oberoende av hur förskole- och 

grundskolenämnden beslutar att organisera de kommunala grundskolorna. 

Utredningens förslag förhåller sig i första hand till nuvarande skolor och 

föreslår om möjligt kapacitetshöjande åtgärder av dessa och i andra hand 

påvisar behov av nya skolor. Behovet av grundskoleplatser beskrivs genom 

antalet elever vid prognosperiodens slut år 2034. 

I utredningens förslag finns inriktning beskriven för tre nya grundskolor varav 

två finns beskriven i kommunens investeringsbudget. Alla tre nya grundskolor 

finns redan med i kommunens fastighetsinvesteringsprocess.  

I utredningen förslag finns förslag om en ny grundsärskola i linje med 

förskole- och grundskolenämndens behovsanalys för grundsärskolan. 

Den höga elevtillväxten i Varberg innebär att kommunen kommer behöva 

planera för ytterligare nya grundskolor de kommande åren då Varberg 

förväntas växa även efter 2034. 
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Samråd 
Uppdraget genomförts genom kontinuerlig dialog med rektorer i Varbergs 

kommun, genom elevintervjuer samt dialog och samarbete med Varbergs 

kommuns samhällsutvecklingskontor. 

 

Ärendet behandlas i facklig samverkan och en risk- och konsekvensbedömning 

genomförs inför beslut. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Maria Wirén Johan Berntsson 

Tf Förvaltningschef Verksamhetschef grundskola 
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1. Bakgrund 

Skola för alla 
Förskole- och grundskolenämnden har i Mål och inriktningsdokument1 antagit 
en viljeinriktning Skola för alla. Inriktningen syftar till likvärdighet lärmiljöer i 
hela kommunen och att övergångar mellan skolor ska stödja barnens och 
elevernas resa genom utbildningen för ett hållbart lärande. 
 
Förändringar i nationella styrdokument medför behov av att justera nuvarande 
skolorganisation. I nationella styrdokument (såsom skollag, läroplaner, 
kursplaner) är grundskolan exempelvis stadieindelad vilket nuvarande 
skolorganisation inte följer. En ny skolorganisation kan stärka 
förutsättningarna att nå lokala och nationella mål. 

Varberg växer 
Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt och befolkningsprognosen2 
visar att Varbergs kommun kring år 2030 kommer att ha närmare 80 000 
invånare vilket är en ökning med ca 15 000 invånare jämfört med idag. Utöver 
omvandlingsprojekt och förtätning i Varbergs stad pågår bland annat planering 
för en tågstation och bostadsplanering runt om i kommunens serviceorter.  
 
Invånarantalet i grundskoleålder (6-15 år), dvs elevantalet, kommer att öka med 
ca 1 900 elever till totalt ca 9 800 elever fram till år 2034. Varbergs kommuns 
skolorganisation behöver revideras för att långsiktigt bereda skolplatser i syfte 
att möta befolkningsökningen. 

Uppdraget – översyn av skolorganisation 
Förskole- och grundskolenämnden fattade i december 2019 ett 
inriktningsbeslut om vilka principer som ska prägla framtida 
skolorganisationer och gav förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att 
utreda och ge förslag på alternativ skolorganisation.  
 
I ett växande Varberg ska plats beredas för fler elever i grundskolan för att 
fortsätta bedriva bästa möjliga undervisning och lärande och det finns behov av 
att se över nuvarande skolorganisation, upptagningsområden för kommunens 
grundskola, grundsärskola och fritidshem. 
 
Syftet är att stärka förutsättningarna för hållbart lärande med följande 
utgångspunkter: 

• Varberg växer – stad, serviceort, landsbygd 

• Barn- och elevperspektiv – social och kunskapsmässig progression 

• Förutsättningar för det pedagogiska grunduppdraget 

• Nyttjande av lokaler i befintliga skolor 

• Skolskjuts och väg till skolan 

 
1 Likvärdighet för ett hållbart lärande – Mål och inriktning 2020-2023. Förskole och grundskolenämnden. Beslutat 24 juni 2019. 
2 Kommunens planering av bostäder, investeringar i infrastruktur och kommunal service utgår ifrån befolkningsprognosen som årligen 

fastställs av kommunstyrelsen. 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen har i dialog med förskole- och 
grundskolenämnden och rektorerna i grundskolan identifierat ett antal kritiska 
principer för den framtida inriktningen av skolorganisationen: 
 

• Skolorganisation ska vid omorganisering följa stadieindelningen 
årskurs F-9, F-3, F-6, 4-9 eller 7-9.  

• Årskurs F-9 perspektiv med maximalt en övergång under elevernas 
grundskoletid ska säkerställas. 

• Övergångar till mottagande skola sker vid en och samma årskurs.  

• Stärka förutsättningar för att säkerställa ämnesbehörighet och 
bemanning. 

• Förbättra likvärdighet och minska komplexitet i rektorsuppdrag för att 
stärka förutsättningarna för pedagogiskt ledarskap. 

• Öka likvärdighet och minska komplexitet i skolorganisation för att 
förbättra förutsättningarna för övergripande ledning, styrning och stöd. 

• Se över behov och möjligheter för resursskola. 
 
Rapportens upplägg 
Utredningsrapporten är upplagd enligt följande: 
 
Avsnitt 1 beskriver bakgrunden till behovet av skolorganisationsutredningen 
samt vilket uppdrag som föreligger.  
 
Avsnitt 2 beskriver utredningens genomförande och metod. 
 
I avsnitt 3 presenteras aktuell och relevant forskning med koppling till 
organisering av skolor och undervisning samt förändringar inom lagstiftningen 
som kan komma att bli relevant. 
 
Avsnitt 4 beskriver en nulägesbild av den kommunala grundskolan i Varberg i 
form av skolorganisation, elevantal, måluppfyllelse, lärarbehörighet, elevhälsa, 
skolskjuts samt en genomgång av skolorna i Varberg. Genomgången av 
respektive skola innehåller en beskrivning av nuvarande skolorganisation och 
upptagningsområde, elevantal per årskurs, antal parallellklasser, elevprognos 
samt respektive skolas lokalkapacitet. 
 
I avsnitt 5 dras viktiga slutsatser utifrån nulägesbilden i avsnitt 4.  
 
I avsnitt 6 presenteras förslag på ny skolorganisation i Varbergs kommun. 
 
I avsnitt 7 presenteras behov av grundskoleplatser utifrån förslaget.  
 
I avsnitt 8 beskrivs hur förskole- och grundskolenämndens driftsbudget 
påverkas av de förslagna förändringarna. 
   
I avsnitt 9 presenteras tidplanen för den nya skolorganisationen. 
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2. Genomförande och metod 

I arbetet med ny skolorganisation har det ovan beskrivna inriktningsbeslutet 
varit helt vägledande för utredningen och de förslag som läggs fram. 
 
Uppdraget har genomförts genom en beskrivning och analys av 
elevutvecklingen mellan åren 2020 och 2034 enligt nuvarande 
befolkningsprognos. Därutöver har uppdraget genomförts genom 
elevintervjuer kontinuerlig dialog med rektorer i Varbergs kommun, dialog och 
samarbete med Varbergs kommuns samhällsutvecklingskontor, 
litteraturstudier samt analys av statistik gällande elevernas måluppfyllelse, 
skolval, skolskjuts samt lärarnas behörighet. Ekonomiska, personal och 
lokalstrategiska perspektiv har systematiskt inhämtats i utredningsprocessen. 
 
Elevprognos 
Varje år tar Varbergs kommun fram en kommuntäckande befolkningsprognos. 
Prognosen ligger till grund för den långsiktiga verksamhetsplaneringen för 
kommunens förvaltningar och bolag. Årets prognos sträcker sig över perioden 
2020-2024 med utblick mot 2034. Befolkningsprognosen baseras på statistik 
från SCB samt kommunens planerade bostadsbyggnation för den aktuella 
perioden. Planeringshorisonten i utredningen stäcker sig över samma 
tidsperiod på 15 år som kommunens befolkningsprognos. 
 
I elevprognosen kopplas befolkningen 6-15 år till skolornas 
upptagningsområden för att prognostisera elevutvecklingen på respektive 
skola. I arbetet med nya förslag för skolorganisationen simuleras elevprognosen 
utifrån förändringar i skolornas organisation, upptagningsområden och 
nyckelkodsområden3 (NYKO). 
 
Barn- och elevperspektiv: elevintervjuer 
Från och med den 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär 
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter 
som följer av barnkonventionen. Barnkonventionens syfte är att garantera alla 
barn deras mänskliga rättigheter. Varje huvudman måste anpassa sitt arbete 
och val av metoder utifrån sina förutsättningar och behov och samtidigt se till 
att skollagstiftningen och barnkonventionen följs. 
 
Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut som rör 
barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. 
Barnkonventionens artikel 12, som säger att barn och unga har rätt att uttrycka 
sina åsikter i alla frågor som rör barnet, är ett av barnkonventionens mest 
angelägna budskap. 1 kap. 10 § skollagen handlar om att särskild hänsyn ska tas 
till barnets bästa.  
 
I och med att Barnkonventionen och skollagen så tydligt uttrycker att barn har 
rätt att höras så har elevernas åsikter inhämtats och utgör en viktig del i 
utredningen. För att kartlägga elevernas åsikter i frågor som rör 

 
3 Nyckelkodssystemet (NYKO) gör det möjligt att planera och redovisa statistik för 
delområden i en kommun. Källa: SCBs hemsida om nyckelkodssystemet.  
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skolorganisation har elevintervjuer genomförts på fyra av kommunens 
grundskolor med elever i årskurs 7–9. Eleverna har fått samtala om sina 
erfarenheter och upplevelser i frågor som rör skolbyte, skolmiljö och social 
gemenskap i relation till olika skolorganisationer. I urvalet har skolor valts ut 
med olika organisation för att få ett brett underlag som speglar de olika vägar 
som eleverna tar genom sin grundskoleutbildning. 
 
Dialog med rektorer 
I början oktober 2020 genomfördes en workshop med grundskolans rektorer. 
Utifrån nuvarande skolorganisation samt förslag på framtida organisation 
genomförde rektorerna en SWOT-analys4 samt beskrev fördelar och farhågor 
för de enskilda skolområdena. Dialogen med rektorerna har varit viktig i 
utformningen av förslagen i utredningen. 
 
Genom processen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete sker löpande 
dialog med rektorerna i grundskolan. Därigenom har styrkor och utmaningar i 
skolorganisationen fångats upp och diskuterats de senaste åren. 
 
Kapacitetsutredning 
Parallellt med skolorganisationsutredningen har förvaltningens lokalteam 
genomfört en kapacitetsutredning för kommunens 22 grundskolor för att 
säkerställa deras elevkapacitet. Utredningen ger ett tillförlitligt och aktuellt 
underlag för framtida investeringar. 
 
Baserat på befolkningsprognosen samt insamlad information, ritningar över 
varje specifik skola och inventering av befintliga lokaler, har en 
sammanställning och beräkning av varje enskild skolas kapacitet genomförts. 
Kapacitetsutredningen har genomförts genom verksamhetsbesök och i dialog 
med rektorerna.  
 
En viktig slutsats i kapacitetsutredningen är att en skolas maxkapacitet är 
teoretisk och beskriver antalet elever i skolan under förhållanden med 25 elever 
per klass. I realiteten är årskullarna i respektive skolområde inte jämna utan 
varierar betydande runt om i kommunen. I en skola finns verksamheter som tar 
utrymme i anspråk och som kräver annan möblering än ett vanligt klassrum så 
som fritidshem, flexgrupper (för elever med särskilda behov), skolbibliotek. En 
annan begränsning är att långt ifrån alla klassrum i kommunen har kapacitet 
för 25 elever. I kapacitetsutredningen har inte personalutrymmen såsom 
administrativa ytor, vilorum, omklädningsrum, personaltoaletter, 
personalrum, med mera, ingått. Begränsningarna behöver tas omhand i 
framtida förstudier i fastighetsinvesteringsprocessen.  
 
Den teoretiska kapaciteten bygger på en generell lokalanvändning för 
grundskolan mellan kl. 8-15. Fritidshemsverksamheten nyttjar generellt sett 
lokalerna mellan kl. 6-8 och 15-18.  
 
 
 

 
4 En SWOT-analys är en analysmodell vid strategisk översyn som tar upp aspekterna 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot.   
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Ekonomi och fastighetsinvesteringsprocessen 
Det växande Varberg medför behov av investeringar inom grundskola de 
kommande åren. För att tillgodose behovet av grundskoleplatser fram till 2034 
krävs investeringar i främst nya skollokaler men också i kapacitetshöjande 
åtgärder på befintliga skolor vilket kommer att påverka förskole- och 
grundskolenämndens driftsbudget och investeringsbudget.  
 
Nya skolor har relativt sett högre lokalhyra än befintliga skolor. Investeringar i 
nya skolor kommer därmed medföra påverkan på förskole- och 
grundskolenänndens driftsbudget. Detta kompenseras till viss del genom 
demografimodellen kring uppräkning av elevantal som används i kommunens 
budgetprocess. 
 
Utredningen har genomförts i dialog och samarbete med 
samhällsutvecklingskontoret inom ramen för kommunens 
fastighetsinvesteringsprocess. I Varbergs kommun består 
fastighetsinvesteringsprocessen av 7 faser. I den första fasen är den enskilda 
nämnden ansvarig för att identifiera behov samt initiera en behovsanalys som 
beslutas av den initierande nämnden. I de efterföljande faserna övergår 
ansvaret i fastighetsinvesteringsprocessen till kommunstyrelsen. I faserna 2 och 
3, åtgärdsval och förstudie, är den initierande nämnden delaktig kund. I faserna 
4-7, det vill säga projektutveckling, projektering, byggnation och överlämning 
är den initierande nämnden kund.   
 
I utredningen föreslås inriktning för nya skolor och kapacitetshöjande åtgärder 
på flertalet befintliga skolor. Slutlig lösning och projektkalkyl behöver utredas 
genom framtagande av förstudie för varje enskild skola som berörs innan 
investeringsvolym och nämndens driftkalkyl kan fastställas och beskrivas i 
kommunens investeringsbudget.  
 
Hur behovet av kapacitetshöjande åtgärder ska lösas måste baseras på varje 
skolas unika förutsättningar. Detta har inte studerats inom ramen för 
utredningen utan behöver hanteras genom fastighetsinvesteringsprocessen. 
Delar av åtgärderna behöver koordineras med planerat och ej ännu utfört 
underhåll på befintliga skolor. 
 
I arbetet med åtgärdsval och förstudier i fastighetsinvesteringsprocessen 
kommer en högre kapacitet än de beskrivna behoven fram till 2034 behöva 
tillskapas för att tillgodose behov på ännu längre sikt. Hänsyn behöver också tas 
till verksamhetsspecifika behov som exempelvis antal paralleller, klasstorlekar, 
fritidsverksamhet, personalutrymmen, mm. 
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3. Forskning och omvärld 

Forskning 
 
Det finns ett antal förutsättningsfaktorer för undervisning och lärande som är 
strukturella och organisatoriska som inte direkt påverkas av lärare, elever och 
föräldrar. Jan Håkansson och Daniels Sundberg (2020) lyfter i sin genomgång 
av framgångsfaktorer i svensk och internationell undervisning fram faktorerna 
klasstorlek, differentiering, genus och mångkultur. 
 
I forskningen finns indikationer på att klasstorlek har betydelse för elevers 
prestationer. Mindre klasser gynnar framförallt yngre barn, elever med 
utländsk bakgrund och elever som är socioekonomiskt missgynnade. Det finns 
andra forskare som anser att effekten av professionell utveckling av lärarna är 
större än klassens storlek. Det finns däremot ingen forskning som drar 
slutsatsen att en ökning av klasstorleken är att rekommendera för god effekt på 
studieprestationer (Håkansson & Sundberg, 2020). 
 
Organisatorisk differentiering i skolan handlar om hur elever på organisatorisk 
nivå placeras i grupper och/eller klasser utifrån ålder, teoretisk eller praktisk 
studieväg förväntad prestationsnivå eller behov av särskilt stöd i ett specifikt 
ämne. Organisatorisk differentiering ger sällan önskade effekter. Både svensk 
som internationell forskning visar exempelvis på ett generellt plan att 
kunskapsresultaten inte förbättras i prestationsmässigt homogena klasser. 
Istället tyder forskningen på negativa konsekvenser på det sociala planet genom 
exempelvis försämrad självuppfattning. Vad gäller 
åldersblandad/åldersintegrerad undervisning visar internationell forskning på 
mycket små positiva effekter och i vissa fall negativa konsekvenser med sådan 
organiseringsprincip (Håkansson & Sundberg, 2020). 
 
I både Sverige och internationellt genomförs undersökningar i syfte att förstå 
och förbättra pojkars skolresultat. Forskningen visar inga kognitiva, 
intellektuella eller biologiska förklaringar till skillnader i skolresultat mellan 
pojkar och flickor. Skillnaderna handlar snarare om komplexa samspel av 
samhälleliga och sociokulturella faktorer i form av ”pojkkulturer”, 
”antipluggkulturer”, förväntningar, motivationsaspekter, mm. Forskningen 
förespråkar inte heller några särskilda undervisningsstrategier för pojkar utöver 
en bred och varierad läro- och kursplan som anknyter till elevernas verklighet 
och intresseområden (Håkansson & Sundberg, 2020). 
 
Över hela världen står länder ständigt inför utmaningen att möta behoven från 
elever med olika kulturell bakgrund. Undervisning och lärande i mångkulturella 
kontexter är relativt omfattande och innehållsligt mångfasetterad. Ett viktigt 
forskningsresultat i en svensk kontext är betydelsen av elevers utveckling av sitt 
modersmål parallellt med undervisningen i svenska som andraspråk. Både 
undervisning i modersmålet och handledning på modersmålet är framgångsrikt 
(Håkansson & Sundberg, 2020) 
 
Sammantaget framhåller forskningen inom fälten ovan att det är generella 
principer och kvaliteter i undervisningen som är betydelsefulla snarare än att 
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betona de små eller ibland negativa effekterna av strukturella förutsättningar 
eller organisatoriska principer. Det viktigaste är att i första hand rikta 
uppmärksamhet mot generella och starkt påverkande inre kvaliteter i 
undervisningen, snarare än ”enkla” organisatoriska lösningar (Håkansson & 
Sundberg, 2020).   
 
Långtidsstudier av svensk skola 
Helena Holmlund och Anders Böhlmark (2017) har undersökt effekterna som 
organisationsförändringen och övergången till 1-9 skolor innebar för elevers 
studieresultat. År 1994 introducerades den nya läroplanen för grundskolan 
1994 (Lpo 94). Den nya läroplanen innebar att flertalet årskurs 1-6 skolor 
byggdes ut med årskurserna 7-9. Elever som tidigare skulle ha flyttat till en 
högstadieskola gick efter omorganisationen hela grundskolan i samma skola. 
Antalet skolor med högstadium ökade från 523 till 819 mellan 1994 och 2002. 
Sammanfattningsvis finner studien inga effekter på elevernas studieresultat 
vilket tidigare internationell forskning visat. Studien visar emellertid att elever 
som bodde i bostadsområden som omfattades av övergången till 1-9 skolor kom 
att gå högstadiet i mindre skolor närmare hemmet jämfört med elever i 
bostadsområden som inte omfattades av organisationsförändringen. Elever 
som går i stora skolor med flera paralleller möter därtill elever från ett större 
upptagningsområde och har potentiellt en socioekonomiskt mer blandad skola. 
Organisationsförändringen till årskurs 1-9 innebar också att elevernas lärare i 
lägre utsträckning var behöriga, eftersom de utbyggda skolorna till en början 
inte lyckades fylla alla lärartjänster med behörig personal. Generellt sett kan 
skolor med få elever ha svårt att erbjuda heltidstjänster inom de 
ämneskombinationer som är vanliga bland lärare, vilket kan leda till att lärare 
undervisar i ämnen där de saknar behörighet. Det finns helt enkelt för få klasser 
för att fylla ut en lärartjänst. Mer allmänt så kan man argumentera för att det 
finns positiva skalfördelar av att samla många elever i samma skola, som då kan 
utnyttja de fasta resurser som en skola har på ett mer effektivt sätt (Holmlund 
och Böhlmark, 2019).  
 
Skolverket (2018) har analyserat i vilken utsträckning utbildningen 
kompenserar för elevernas olika förutsättningar genom att undersöka 
resultaten i slutet av grundskolan i förhållande till elevernas socioekonomiska 
bakgrund (åren 2000-2015) och hur resultat och elevsammansättning skiljer sig 
mellan skolor (åren 1998-2015). Det är viktiga faktorer att följa som en del av 
att analysera utbildningens likvärdighet. Analysen i rapporten visar att 
elevernas socioekonomiska bakgrund har fått en större betydelse för elevernas 
betygsresultat. Ökningen sker framför allt från och med slutet av 00-talet. 
Vidare visar analysen att eleverna har blivit alltmer uppdelade mellan skolor 
utifrån socioekonomisk bakgrund och skillnaderna i skolornas 
socioekonomiska sammansättning har ökat. Ökningen i socioekonomisk 
skolsegregation skedde framför allt från andra halvan av 00-talet och har 
avstannat de allra senaste åren. 
 
Skolnedläggningar är en vanlig reformstrategi när skoldistrikt och kommuner i 
västvärlden står inför minskande elevkullar, ekonomiska problem och 
sjunkande studieresultat. I Sverige hotades runt 1300 kommunala grundskolor 
av nedläggning mellan 1991 och 2010 och ungefär 65 procent av dessa lades ner. 
Huvudskälet bakom nedläggningarna var bristande utnyttjande av skollokaler 
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på grund av minskande elevkullar samt konkurrens från friskolor. I 
undersökningen av Larsson Taghizadeh (2019) jämförs studieresultat hos 
elever som gått ut nian på de nedlagda skolorna med motsvarande hos deras 
yngre syskon som förväntades gå på samma högstadieskola, men som en följd 
av nedläggningen gick ut nian på en annan skola. Resultaten visar att 
skolnedläggningarna i Sverige inte haft någon effekt på studieresultat för varken 
eleverna som drabbades av skolnedläggningen eller för de yngre syskon som 
inte drabbades direkt av skolnedläggningen. Resultaten antyder att det krävs 
större förändringar i elevsammansättningen och/eller skolkvalitet för att 
skolnedläggningar ska ha någon effekt på studieresultaten (Larsson 
Taghizadeh, 2019). 
 
Forskarna Jarl, Blossing & Andersson (2017) har genomfört en jämförande 
långtidsstudie från 1998 till 2011 av framgångsrika respektive icke 
framgångsrika skolor för att identifiera framgångsfaktorer. Studien visar att de 
framgångsrika skolorna kännetecknas av samsyn kring uppdraget, tydliga mål 
och stabilitet. På de framgångsrika skolorna präglas samarbetet mellan lärarna 
av fokus på undervisningen. Det finns tydliga regler för samarbetet, exempelvis 
genom gemensam planeringstid, strukturer med två lärare som undervisar i 
varje klass eller genom att ledare i olika arbetslag har särskilt ansvar för att se 
till att undervisningen står i fokus. Studien visar också att de icke framgångsrika 
skolorna hade haft jämförelsevis fler rektorsbyten och omorganisationer än de 
framgångsrika.   
 
Skolutveckling på vetenskaplig grund 
Skollagen (2010) anger att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. En utbildning på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet är kärnan i en framgångsrik skolutveckling. Skolverket (2019) lyfter 
fram kollegiala lärandet och formativ bedömning5 som två metoder med starkt 
vetenskapligt stöd för att öka undervisningens kvalitet och för ett 
forskningsbaserat arbetssätt i undervisningen. Jarl, Blossing och Andersson 
(2017) menar vidare att ett stabilt och långsiktigt pedagogiskt ledarskap är 
centralt för att skolutvecklingsarbetet ska generera ökad måluppfyllelse.  
 
Skollagen framhåller den beprövade erfarenheten som en lika viktig 
kunskapskälla som behöver ges utrymme i skolutvecklingsarbetet. Beprövad 
erfarenhet består av kunskap som har vuxit fram i det vardagliga arbetet i skolan 
då de verksamma tillsammans prövar och omprövar, diskuterar och kritiskt 
granskar sin egen verksamhet. Beprövad erfarenhet är professionens egen, 
gemensamma, kunskap som växer fram över tid. Att skollagen lyfter fram 
beprövad erfarenhet innebär ett erkännande av de professionellas kunskap om 
vad som fungerar och vad som kan öka barns och elevers möjligheter att lära 
och utvecklas. Det understryker även nödvändigheten i att yrkesverksamma 
lärare arbetar tillsammans med ny kunskap som kontinuerligt kan utvecklas i 
samverkan inom kollegiet (Skolverket, 2019). 
 
 

 
5 Formativ bedömning eller undervisning enligt Skolverket innebär att kartlägga och 
synliggöra var barnen och eleverna befinner sig i sin utveckling och sitt lärande så att 
undervisningen kan anpassas efter det. 
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Omvärld 
 
Likvärdig skola 
I betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) lämnas förslag på åtgärder för att 
minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass 
och grundskola. Utredningen föreslår bland annat ett gemensamt skolval som 
administreras av Skolverket, förändring och reglering av urvalsgrunder samt 
förändring av ersättning till enskilda huvudmän. Vidare föreslås att det i 
skollagen ska regleras att huvudmännen för förskoleklass och grundskola ska 
aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina 
skolenheter. Rektor för en förskoleklass eller grundskola ska inom givna 
ramar ha ett ansvar för att verka för en allsidig social sammansättning av 
undervisningsgrupper. Enligt förslaget är det upp till huvudmannen att 
bedöma hur en allsidig sammansättning uppnås och det ska gälla både mellan 
och inom skolenheter.  
 
Fritidshem 
I betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU: 2020:34) lämnas förslag på åtgärder för att öka kvaliteten och 
likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Bland 
annat föreslås förtydligande i skollagen kring att lokalerna ska vara 
ändamålsenliga, som tillägg till dagens skrivelse om att elevgrupperna ska ha en 
lämplig sammansättning. Utredningen föreslår att Skolverket ges i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för utformning och funktionalitet av fritidshemmets lokaler. 
Vidare föreslås en ändring som innebär att elever som behöver stöd för att nå 
kunskapskraven kan erbjudas utbildning i fritidshemmet. Bestämmelsen är 
tänkt att träffa de situationer där det finns pedagogiska överväganden som 
innebär att en fritidshemsplacering inte täcks in i dagens bestämmelser (SOU: 
2020:34). 
 
Resursskola 
I delbetänkandet En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av 
kommunala resursskolor (SOU 2020:42) med fokus på särskild 
undervisningsgrupp och resursskolor samt på en översyn av lagstiftningen för 
att undanröja eventuella hinder för dessa undervisningsformer. I betänkandet 
föreslås att kommunala resursskolor ska regleras i lag för att tydliggöra 
begreppet för både kommunala och fristående resursskolor. Utredningens 
förslag är att införa en bestämmelse i skollagen som anger att även kommunala 
huvudmän kan inrätta resursskolor och begränsa mottagandet till elever i behov 
av särskilt stöd. Förslaget innebär inte att det finns något krav på att kommuner 
ska inrätta resursskolor. Det är upp till varje kommun att besluta om det finns 
behov av en resursskola. Utredningen bedömer att det inte kommer medföra 
några ökade kostnader för kommunerna.  
 
Planering för resursskola i Varbergs kommun pågår och förväntas starta till 
höstterminen 2021. 
 
De flesta elever kan tillgodogöra sig utbildningen genom att tillgängliggöra 
lärmiljöer. För ett fåtal elever är det svårt att hitta lösningar som fungerar på 
lång sikt och som skapar rätt förutsättningar för lärande i den traditionella 
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skolmiljön. Trots att målet är att förbereda eleverna för vidare utbildning och 
arbete i ett inkluderande samhälle kan det vara så att vägen dit behöver vara i 
en annan miljö för vissa elever. Syftet med resursskolan är att skapa goda 
förutsättningar för lärande för de elever som har omfattande behov av 
individuella stödinsatser. Resursskolan ska genom flexibla och varierande 
lärmiljöer bidra till att möta elevernas olika behov så att de kan utvecklas och 
lära utifrån sina egna förutsättningar. Detta sker genom tydliggörande 
pedagogik och individuella anpassningar där utbildning, fritidsverksamhet och 
samordnade insatser bildar en helhet.   
 
Val av skola och fristående skolor 
Kommunen har det yttersta ansvaret att tillhandahålla utbildning till alla som 
har rätt till det och måste därför ha en beredskap för variationer i 
elevunderlagets storlek, att ta emot elever som exempelvis är nyinflyttade, som 
väljer att sluta vid en fristående skola eller om en fristående skola lägger ned sin 
verksamhet till följd av att exempelvis Skolinspektionen beslutat att återkalla 
tillståndet eller att företaget gått i konkurs (SOU 2020:28). 
 
Slutsatser forskning och omvärld 
Utifrån relevant forskning och händelser i omvärlden dras ett par viktiga 
slutsatser i utredningen av skolorganisationen. En undervisning av god kvalitet 
är avgörande för goda skolresultat. I Varbergs kommunala grundskolor 
genomförs sedan flera år ett medvetet arbete för att öka kvaliteten och 
likvärdigheten i undervisningen som går i linje med skolutveckling på 
vetenskaplig grund. Detta sker bland annat genom kollegialt lärande för att 
stärka den ämnesdidaktiska skickligheten. Det kollegiala lärandet stärks av att 
samverkan sker med lärare i samma ämne och samma stadie. Därmed innebär 
fler elever per årskurs även fler kollegor som arbetar inom samma 
ämne/ämnesgrupper. En skola med flera paralleller har bättre förutsättningar 
för bland annat kollegialt lärande inom ämnesdidaktik, men även bedömning 
och betygsättning. På det sättet är det kollegiala lärandet en viktig del i arbetet 
för att öka likvärdigheten för eleverna. 
 
Ett annat sätt att verka för en högre likvärdighet är att ta hänsyn till 
elevsammansättning i skolornas upptagningsområden. Vid den senaste större 
förändringen (2013) av skolorganisationen i Varberg var förändringarna av 
upptagningsområdena i centrum till stor del präglade av en ambition att verka 
för en minskad segregation. Förslagen i den här utredningen tar aktivt och i 
möjligaste mån hänsyn till att verka för en mer allsidig socialsammansättning. 
 
De senaste åren har elevantalet på fristående grundskolor ökat i Varberg. Trots 
det finns det inget som i dagsläget indikerar på några ytterligare större 
etableringar av fristående skolor i kommunen. 
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4. Den kommunala grundskolan i Varberg 

Nuvarande skolorganisation 
Grunden till den nuvarande skolorganisationen i Varbergs kommun ligger i ett 
beslut från januari 2013 av dåvarande barn- och utbildningsnämnden. Flertalet 
beslut om ändringar har skett där bland annat en ny skola har tillkommit. Det 
finns upptagningsområden i årskurs F-3, årskurs 4-5, årskurs 6 och årskurs 7-
9. Varje upptagningsområde har ett F-9 perspektiv eller ”skolspår” i vilken 
kartan och grupperingen nedan följer. 
 

 
 
Område Väröbackaskolan (Bua och Väröbacka) 

• Buaskolan åk. F-6 där eleverna i åk. 7-9 går på Väröbackaskolan 

• Väröbackaskolan åk F-5, 7-9 (åk. F-9 fr.o.m. läsåret 21/22) 
 
Område Vidhögeskolan (Derome, Kungsäter och Veddige) 

• Deromeskolan åk. F-3 där eleverna i åk. 4-9 går på Vidhögeskolan 

• Kung Karl skola åk. F-5 där eleverna i åk. 6-9 går på Vidhögeskolan 

• Vidhögeskolan åk. F-9 
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Område Trönninge skola (Bläshammar och Trönninge) 

• Bläshammar skola åk. F-5 där eleverna i åk. 6-9 går på Trönninge skola 

• Trönninge skola åk. F-9 
 
Område Lindbergs skola 

• Lindbergs skola åk. F-9 
 
Område Rolfstorps skola (Göthrik, Rolfstorp och Skällinge) 

• Skällinge skola åk. F-3 där eleverna i åk. 4-9 går på Rolfstorps skola 

• Göthriks skola åk. F-6 där eleverna i åk. 7-9 går på Rolfstorps skola 

• Rolfstorps skola åk. F-4, 7-9 (åk. F-9 fr.o.m. läsåret 22/23) 
 
Område Bosgårdsskolan (Sibbarp, Spannarp och Tvååker) 

• Spannarps skola åk. F-3 där eleverna i åk. 4-9 går på Bosgårdsskolan 

• Sibbarps skola åk. F-5 där eleverna i åk. 6-9 går på Bosgårdsskolan 

• Bosgårdsskolan åk. F-9  
 
Område Ankarskolan (Träslövsläge) 

• Ankarskolan åk. F-9  
 
Område Mariedal och Almers (centrum Syd) 

• Mariedalsskolan åk. F-3 där eleverna går åk. 4-9 på Almers skola 

• Almers skola åk. 4-9  
 
Område Bocksten, Furuberg och Håsten (centrum Norr) 

• Bockstensskolan åk. F-5 där eleverna går åk. 6-9 på Håstensskolan 

• Furubergsskolan åk. F-5 där eleverna går åk. 6-9 på Håstensskolan 

• Håstensskolan åk. 6-9 
 
Område Haga  

• Hagaskolan åk. F-9 
 
Område Påskberg  

• Påskbergsskolan åk. F-9  
 
Grundsärskola 

• Mariedals grundsärskola (yngre åldrar) 

• Almers grundsärskola (äldre åldrar) 
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Av de elever som väljer kommunal skola i annan kommun så hör 39 av eleverna 
till Väröbackaskolans upptagningsområde, 10 elever till Kung Karl skolas 
upptagningsområde och 6 elever till Vidhögeskolans upptagningsområde. 
 
Eleverna i fristående skola har nästan fördubblats de fem senaste åren från ca 
300 elever läsåret 2015/16 till ca 600 elever läsåret 2020/21 vilket utgör ca 8 
procent av det totala elevantalet i Varberg. 
 
En analys av elevströmmarna mellan skolorna i kommunen visar att andelen 
elever som går i annan skola i respektive skolas upptagningsområde varierar 
mellan ca 3 % och ca 40 %. Analysen visar även att andelen elever som väljer 
annan skola och fristående skola är högre i skolorna i centrum. Det kan förklaras 
av att skolorna i centrum ligger närmare varandra och att samtliga fristående 
skolor i kommunen ligger i centrum. 
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4.4 Trygghet och trivsel 
 
Trygghet och trivsel - elevintervjuer 
Inom ramen för utredningen har elevintervjuer genomförts. Elevintervjuerna 
har behandlat frågor om skolbyten, skolmiljö och social gemenskap i relation 
till de erfarenheter, fördelar och nackdelar, som eleven har haft under sin 
grundskoletid. 
 
Skolbyten 
Eleverna är generellt sett positivt inställda till skolbyten och lyfter förändringen 
som något roligt och lärorikt samt en möjlighet att lära känna nya kompisar som 
man annars inte hade träffat. Inför ett skolbyte är trygghet viktigt och att eleven 
har med sig någon de känner sedan tidigare. Att eleverna får önska vilken 
klasskamrat som man ska få gå i samma klass som är väldigt uppskattat och 
skapar en trygghet enligt eleverna.  
 
Eleverna lyfter också nackdelar med skolbyte. I början kan det bli ”stökigt” och 
det kan skapas grupperingar. Detta gäller framförallt när elever från två till tre 
skolor möts.  För eleverna är det en stor omställning att gå från en liten skola 
till en stor skola. Det är positivt att en sådan omställning förbereder eleverna 
inför gymnasieskolan.  
 
Elever som gått på samma skola hela grundskoletiden beskriver att det skapas 
en trygghet på skolan eftersom de har lärt känna varandra under en längre tid. 
Ett skolbyte kan underlätta för elever som på ett personligt plan har behov av 
en annan miljö eller ett annat socialt sammanhang. Eleverna lyfter att det är bra 
att ha samma lärare under en längre period som lär känna eleverna och deras 
kunskaper.  
 
Skolmiljö 
Det är flera aspekter gällande skolmiljö som är återkommande på alla de 
besökta skolorna. Det handlar bland annat om utomhusmiljön och en önskan 
om att den ska vara mer tillgänglig även för de äldre eleverna. Eleverna belyser 
vikten av att kunna göra av med energi utomhus på rasterna för att kunna 
koncentrera sig bättre under lektionerna. Fotbollsplaner, pingisbord, 
basketplaner och bra idrottssalar är något som lyfts som betydelsefullt i 
skolmiljön. Även matsalen och dess utformning lyfts som viktig då det 
förekommer höga ljudnivåer och att det kan bli stökigt i matsalen när det är 
många elever där samtidigt.  
 
När det kommer till inomhusmiljön så lyfter eleverna vikten av att ha grupprum 
att gå till när det är svårt att koncentrera sig i klassrummet. De menar också att 
det är viktigt med fler avslappnade utrymmen som möjliggör återhämtning 
under skoldagen.  
 
De intervjuade eleverna upplever inte skolskjutsen som något särskilt negativt 
eftersom det innebär att man får sina träffa kompisar. Resorna till och från 
skolan beskrivs som mer utsatt för yngre elever. De äldre elevernas uppträdande 
är viktigt för tryggheten i skolbussen och det är därför viktigt att de äldre 
eleverna tar sitt ansvar.  
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Social gemenskap  
Flera elever lyfter att det är vanligt med grupperingar på skolorna. 
Grupperingarna kan minska i takt med att de lär känna varandra och för att 
eleverna blir äldre. Eleverna lyfter också att det är viktigt att lärarna tar ansvar 
och gör gemensamma aktiviteter för att motverka grupperingar.  
 
Att det finns en blandning av elever med olika bakgrund och erfarenheter lyfts 
som något positivt. Eleverna menar att de lär sig mer om andra människor vilket 
de sedan har nytta av i framtiden. En elev uttrycker det såhär: ”Om jag träffar 
en person som är olik normen så lär jag mig hur den fungerar och sen när jag 
är vuxen så vet jag hur jag ska hantera det. Alla är olika och det måste vi 
respektera”.  
 
Alla elevgrupper talar om vikten av att respektera varandras olikheter. Eleverna 
på de skolor som har en mer homogen elevsammansättning lyfter att det kan 
vara svårt att vara annorlunda när det inte finns så mycket olikheter inom 
skolan. 
 
Trygghet och trivsel - elevenkäter 
Varje år genomförs en hälsoenkät för elever i förskoleklass, årskurs 1, 4, och 8. 
Enkätresultaten visar på kommunnivå elever som trivs i skolan, känner sig 
trygga och mår bra. Flera av enkätresultaten har analyserats på skolnivå. Det 
går inte att identifiera några generella mönster mellan organisatoriska frågor 
såsom antal övergångar eller storlek på skolor och elevers upplevelser.  
 

4.5 Elevhälsa 
På varje skolenhet finns ett Elevhälsateam med medicinsk, psykologisk och 
psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Tillsammans med rektor driver 
elevhälsateamet skolans elevhälsaarbete. Elevhälsateamets arbete sker i 
samarbete och i dialog med pedagogerna och arbetslaget, vilket stödjer rektor 
inför beslut om hur insatser ska utformas. Elevhälsateamet arbetar både 
hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Tidiga insatser med eleven i 
fokus är viktiga och gruppen har ett speciellt ansvar för elever i behov av särskilt 
stöd. Om eleven har behov som inte kan tillgodoses inom skolans uppdrag kan 
elevhälsateamet vara behjälplig med kontakten till andra instanser utanför 
skolan. 
 
Elevhälsans utmaningar med koppling till skolorganisationen har beskrivits i de 
återkommande kvalitetsdialogerna inom ramen för huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete. Elevhälsans resurser styrs av elevantal. Det är 
exempelvis en utmaning när elevhälsans personal behöver dela sin tid på flera 
skolor, ett sådant upplägg minskar förutsättningar och möjligheter att vara ett 
dagligt och nära stöd till verksamheterna. Rektorer och elevhälsa som befinner 
sig i en skolorganisation som har en eller flera övergångar till en årskurs 9 skola 
upplever utmaningar att följa elevers lärande och mående i ett F-9 perspektiv. 
Dessa utmaningar finns särskilt vid flera övergångar och när övergångar sker i 
olika stadier då nya elever tillkommer i årskurs 4 och årskurs 6, där elever får 
byta skola vid mer än ett tillfälle eller när elever i behov måste byta 
elevhälsopersonal (EHT) vid en skolövergång.  
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Med flera övergångar till en skola behöver klasser göras om vid flera tillfällen 
vilket får en social påverkan. Det kan vara svårt för elever att komma in i redan 
befintliga grupper och lärarna måste ha fokus på den sociala lärmiljön och 
arbeta för trygghet och trivsel i en större utsträckning. Att elever kommer från 
flera olika skolor påverkar också lärandet då undervisningen kan ha haft fokus 
på olika innehåll och förmågor vilket gör att lärarna måste designa sin 
undervisning för att kompensera för detta. Elever med Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF), ofta inom autismspektrum, kan vara extra 
känsliga för övergångar och skolbyten som innebär förändring i sociala och 
fysiska lärmiljöer (Lorenz, 2018). 
 
På flera skolor i kommunen närmar sig elevantalet på skolorna den bedömda 
maxkapaciteten. Både inom ramen för kapacitetsutredningen och i 
kvalitetsdialoger med företrädare från skolorna har utmaningar kopplat till 
detta beskrivits. I en skola med fullt utnyttjade lokaler finns exempelvis inte 
samma möjlighet att vid behov dela grupper. De barn och elever med olika 
behov, ofta elever med NPF-diagnos eller liknande tecken, är de som påverkas 
mest av den fysiska lärmiljön. Utmaningen att få till en lugn miljö och möjlighet 
att gå undan kan leda till barn och elever som blir trötta, inte kan koncentrera 
sig längre perioder och kan bli utåtagerande. Elever med NPF kan reagera 
särskilt på många/ starka sinnesintryck, lokaler där det är svårt att orientera sig 
samt att vara i (större) grupp och sammanhang (Lorenz, 2018). 
 

4.6 Flerspråkighet 
För att verka för likvärdighet och ett hållbart lärande bland nyanlända och 
flerspråkiga barn och elever arbetar Enhet flerspråkighet med att ytterligare 
stärka kompetens för nyanlända och flerspråkiga barn och elever i Varbergs 
skolor och förskolor. Detta sker både med kortare insatser (kartläggning och 
språkstöd) och längre insatser (studiehandledning och 
modersmålsundervisning). 
 

4.7 Skolskjuts 
Totalt sett nyttjar 2 090 elever skolskjuts via buss till de kommunala 
grundskolorna i Varberg. Flest antal elever tar sig via buss till skolan på 
Väröbackaskolan (299 elever), Vidhögeskolan (283 elever) och Lindbergs skola 
(252 elever). Högst andel elever som nyttjar skolbuss och/eller linjetrafik är 
Göthriks skola (86 procent), Väröbackaskolan (84 procent), Rolfstorps skola (77 
procent) och Sibbarps skola (74 procent). Högst antal elever som nyttjar 
befintlig linjetrafik är elever på Väröbackaskolan (80 elever), Lindbergs skola 
(79 elever), Trönninge skola (40 elever).  
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Lokalkapacitet 
Skolans lokaler rymmer maximalt 410 elever och det är matsalen som utgör 
begränsningen. Förstudie för utbyggnation av kök och matsal pågår. 
Klassrummen tillåter maximalt 500 elever. 
 
 
 

5. Slutsatser 

Utredningen visar med tydlighet vilka skolområden som påverkas av att 
Varberg växer. I flertalet skolområden kommer elevutvecklingen göra den 
nuvarande skolorganisationen ohållbar på kort eller lite längre sikt, däribland, 
skolorganisationen för skolspåret Bläshammar-Trönninge, Bosgårdsskolan, 
Vidhögeskolan och flera av skolorna i centrum. Att det växande elevantalet är 
påtagligt både i Varbergs centrum och i serviceorter gör det nödvändigt att vidta 
åtgärder i flera delar av kommunen. Tidigare barn- och utbildningsnämnden 
initierade under 2017 och 2018 flera åtgärdsval i 
fastighetsinvesteringsprocessen för grundskolans räkning. Av åtgärdsvalen är 
flera pågående och några projekt har påbörjats eller är under genomförande.  
 
Pågående åtgärdsval finns i följande områden:  

• Ankarskolan 

• Buaskolan och Väröbackaskolan 

• Bläshammar skola och Trönninge skola 

• Centrumskolorna 
 
Det växande Varberg medför behov av investeringar inom grundskola de 
kommande åren. Det är framförallt elevantalen i ett växande Varberg som 
medför investeringsbehoven de kommande åren vilket är en pågående 
utveckling som sker oberoende av hur förskole- och grundskolenämnden 
beslutar att organisera de kommunala grundskolorna. 
 
Befolkningens (och därmed elevantalets) tillväxt i Varbergs kommun gör att 
skolornas upptagningsområden kommer att behöva anpassas över tid beroende 
på hur staden utvecklas. Upptagningsområdena i den här utredningen ska inte 
betraktas som ett slutresultat utan som ett steg på vägen i ett växande Varberg. 
 
De senaste åren har elevantalet på fristående skolor ökat. Det finns inget som i 
dagsläget indikerar på några större etableringar av fristående skolor i 
kommunen. Den huvudsakliga ökningen av elever kommer att ske i den 
kommunala grundskolan och det åligger kommunen att bereda plats för det 
ökade elevantalet. 
 
Skolstrukturen i Varberg bygger i nuläget på både årskurs F-9 skolor och skolor 
som är organiserade i ett eller flera stadier (årskurs F-3, F-5, F-6, 4-9, 6-9). Den 
nuvarande skolorganisationen innehöll även skolor utan mellanstadium, dvs F-
3 och 7-9 skolor, vilka läsåret 21/22 respektive 22/23 kommer vara fullt 
utbyggda till F-9 skolor.  
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Kvalitetsdialogerna inom ramen för huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete har påvisat att elevernas kunskapsmässiga och sociala 
progression gynnas av maximalt ett skolbyte och få förändringar i 
klassammansättning. Varbergs kommun har flera skolor dit elever tillkommer 
från mindre skolor vid olika årskurser och/eller mitt i ett stadie. Sådana 
organisationsmodeller har visat sig påverka skolorna såväl socialt som ur det 
pedagogiska perspektivet. Det relationella och emotionella stödet till eleverna 
blir lidande av dessa olika faktorer och pedagogers arbetssituation påverkas. 
Lärare kan exempelvis ha svårt att få tillräcklig information för en fullständigt 
kvalitativ betygsättning vilket påverkar elevernas måluppfyllelse.  
 
I nuläget är det fyra av elva F-9 skolor där elever från ett och samma 
upptagningsområde följs åt i ett eget skolspår i alla årskurser F-9. I de övriga F-
9 skolorna tillkommer elevgrupper från andra skolor. I en sådan skolstruktur 
där elevgrupper tillkommer, exempelvis i årskurs 4, behöver mottagande skola 
ha utrymme att öka antalet paralleller från årskurs 4 till 9. På flera håll i 
Varbergs kommun finns risk att sådana skolorganisationer blir ansträngda när 
kommunen växer. En viktig lärdom för framtiden är därför att mottagande 
skolor behöver ha ett visst kapacitetsutrymme för att inhysa en extra parallell i 
någon eller några årskurs/er. Generellt sett är detta viktigt i kommunens 
tillväxtområden. 
 
Det finns flera organisatoriska fördelar med att hålla ihop stadierna i en 
stadieindelad skolorganisation för att följa de nationella styrdokumenten, så 
som exempelvis timplan och kursplaner. I Varbergs kommun finns fem årskurs 
F-5 skolor läsåret 2020/21. Åtminstone två årskurs F-5 skolor ligger redan idag 
nära sin maxkapacitet sett till hur många elever som skolan har plats för och 
kommer utan åtgärder inte vara möjliga att ställa om från ett läsår till ett annat. 
Vid en utökning till årskurs F-6 finns vissa utmaningar som är värda att belysa. 
I Varberg är timmarna i ämnena hem- och konsumentkunskap och språkval i 
mellanstadiet idag planerade att genomföras i årskurs 6. De årskurs F-6 skolor 
som finns i Varberg idag har haft utmaningar att skapa attraktiva tjänster för 
lärare i hemkunskap och språkval. Utan investeringar i hemkunskapssalar kan 
undervisning av hem- och konsumentkunskap komma att behöva ske på 
närliggande skolor. 
 
Både likvärdigheten och förutsättningar för det pedagogiska grunduppdraget 
blir starkare i en organisation med flera paralleller. Flera paralleller ökar 
upptagningsområdets storlek vilket i sin tur kan öka allsidigheten i 
elevsammansättningen. Med flera paralleller ges bättre förutsättningar för 
exempelvis det pedagogiska ledarskapet, ämnesbehörighet, tjänsteplanering 
och kollegialt lärande. En skolorganisation med flera paralleller sätter dock 
vissa krav på skolans lokaler och utformning. I de lägre årskurserna krävs 
exempelvis större och annorlunda utemiljöer samt flexibilitet gällande lokaler 
kopplat till fritidshemsverksamheten. I de högre årskurserna krävs specialsalar 
till flera ämnen. 
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6. Förslag ny skolorganisation 

Utredningen har styrts av förskole- och grundskolenämndens inriktningsbeslut 
och uppdrag som gavs i december 2019.  
 
Utredningens förslag möjliggör en mer hållbar skolorganisation som är mer 
likvärdig än den nuvarande. Förslaget följer en stadieindelning av kommunens 
grundskolor och inga elever kommer ha fler än en övergång mellan skolor under 
sin studietid. Förslaget möjliggör ca 10 000 grundskoleplatser för totalt ca 
9 800 elever år 2034 samt en ny grundsärskola med plats för 120 elever. 
 
I tabellen nedan presenteras förslaget på skolorganisation på 10-15 års sikt. 
Utredningen föregår fastighetsinvesteringsprocessen och kommande 
åtgärdsval och förstudier kan komma att medföra behov av förändringar i 
förslaget. 
 
Områdesindelningen nedan följer de upptagningsområden som berörs av 
förändringarna och är endast aktuell i och med de förslag som föreligger. 
 

Område Berörda skolor Förändring mot tidigare 
skolorganisation 

Skolområde Bua och Värö Buaskolan F-6 
Väröbackaskolan F-9 

Maximalt ett skolbyte under 
elevernas grundskoletid. 

Skolområde Veddige och 
Derome 

Deromeskolan F-3 
Vidhögeskolan F-9 

Vidhögeskolan tar emot 
elever vid ett tillfälle (åk. 4) 
istället för två. 

Skolområde Lindberg och 
Kungsäter 

Kung Karl skola F-6 
Lindbergs skola F-9 

Eleverna vid Kung Karl skola 
slutför mellanstadiet på 
Kung Karl skola och slutför 
högstadiet på Lindbergs 
skola. 

Skolområde Bläshammar 
och ny skola nordväst 

Bläshammar skola F-6 
Ny skola F-9 

Eleverna vid Bläshammar 
skola slutför mellanstadiet 
på Bläshammar skola och 
slutför högstadiet på ny 
skola. 

Skolområde Trönninge Trönninge skola F-9 Trönninge skola tar inte 
längre emot elever från 
annan skola. 

Skolområde Syd Bosgårdsskolan F-9 Bosgårdsskolan tar inte 
längre emot elever från 
andra skolor. Skolan blir en 
årskurs F-9 skola för 
eleverna i förändrat 
upptagningsområde. 

Skolområde Syd Ankarskolan F-9 Eventuella förändringar av 
upptagningsområdet (vid 
behov). 

Skolområde Syd Ny skola F-9 Upptagningsområden 
beslutas vid etablering av ny 
skola syd. Möjlig att ge 
avlastning till 
Bosgårdsskolan, Spannarps 
skola, Ankarskolan och 
Mariedalsskolan/Almers 
skola. 
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Skolområde Öster Göthriks skola F-6 

Skällinge skola F-3 
Rolfstorps skola F-9 

Maximalt ett skolbyte under 
elevernas grundskoletid 
jämfört med tidigare två 
byten för eleverna i Rolfstorp 
och Skällinge. 

Varbergs centrum norr Bockstensskolan F-9 Eleverna på Bockstensskolan 
slutför mellanstadiet och 
högstadiet vid 
Bockstensskolan.  

Varbergs centrum norr Furubergsskolan F-6 
Ny skola Håsten F-9 

Eleverna på Furubergsskolan 
slutför högstadiet på Ny 
skola Håsten F-9.  

Varbergs centrum norr Hagaskolan F-9 Fullt utbyggd F-9 skola med 
två paralleller.  

Varbergs centrum syd Påskbergsskolan F-9 Fullt utbyggd F-9 skola med 
tre paralleller.  

Varbergs centrum syd Mariedalsskolan F-3 
Almers skola 4-9 

Fullt utbyggt skolspår med 
fyra paralleller.  

Varbergs grundsärskola Placerad vid ny skola 
Håsten. 

En grundsärskola. 

Varbergs resursskola Varbergs resursskola Ny verksamhet 2021/22. 

 
I möjligaste mån kommer förändringarna i organisationen att fasas in från 
förskoleklass eller i respektive årskurs där övergång sker. Ambitionen är 
därmed att elever som påbörjat sin utbildning vid en grundskola får slutföra 
utbildningen i skolenhetens årskurser. När nya skolor etablerats kommer 
eleverna som tillhör upptagningsområdet för den nya skolan att tilldelas plats 
där. Vid etablering och uppstart av nya skolor kommer specifika 
genomförandeplaner att styra elevflödet och tilldelandet av platser utefter 
lokala och framtida behov. 
 
 
 
 
 

6.1 Nordvästra Varberg (Bua och Väröbacka) 

Förslag skolorganisation 
Från läsåret 2021/22 skapas en hållbar skolorganisation i nordvästra Varberg 
som, med nuvarande planeringsunderlag och nödvändiga åtgärder, kommer att 
vara stabil till ca år 2034: 
 
Skolområde Bua och Värö 

• Väröbackaskolan F-9 (ca 570 elever år 2034). 

• Buaskolan F-6 (ca 270 elever år 2034) där eleverna går årskurs 7-9 på 
Väröbackaskolan. 
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Kartan visar upptagningsområde för Buaskolan (färgad blå) respektive 
Väröbackaskolan (färgad grön). 

 

Övervägande 
Föreslagen skolorganisation ger goda förutsättningar i alla delar av nämndens 
inriktningsbeslut fram till ca 2034. Efter ca 2034 är det växande elevantalet en 
utmaning. Förslaget innebär i nuläget inte någon förändrad skolorganisation 
eller några förändrade upptagningsområden. Det är av vikt att nogsamt följa 
utbyggnaden av stationssamhället i Väröbacka under åtminstone hela 2020-
talet.  
 
 
 

6.2 Norra Varberg (Veddige, Derome, Kungsäter, 
Lindberg, Bläshammar och Trönninge) 

Förslag skolorganisation 
Från läsåret 2021/22 påbörjas förändringar för en mer hållbar skolorganisation 
i norra Varberg som, med nuvarande planeringsunderlag och nödvändiga 
åtgärder, kommer att vara stabil till ca år 2034. 
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Läsåret 2021/22 omorganiseras Bläshammar skola till årskurs F-6 för att hålla 
ihop mellanstadiet samt minska elevtrycket på Trönninge skola. 
 
Läsåren 2022/23 – 2024/25 (eller till då ny skola i området är etablerad) med 
följande skolorganisation: 
 
Skolområde Veddige och Derome 

• Vidhögeskolan F-9 (ca 660 elever år 2025) 

• Deromeskolan F-3 (ca 110 elever år 2025) där eleverna går årskurs 4-9 
på Vidhögeskolan. 

 
Skolområde Lindberg och Kungsäter 

• Lindbergs skola F-9 (ca 430 elever år 2025) 

• Kung Karls skola F-6 (ca 100 elever år 2025) där eleverna går årskurs 7-
9 på Lindbergs skola. 

 
Skolområde Bläshammar och Trönninge 

• Bläshammar skola F-6 (ca 390 elever år 2025) där eleverna går årskurs 
7-9 på Trönninge skola. 

• Trönninge skola F-9 (ca 850 elever år 2025) 
 
Läsåren 2025/26 (eller när ny skola i området är etablerad) och framåt med 
följande skolorganisation: 
 
Skolområde Veddige och Derome 

• Vidhögeskolan F-9 (ca 660 elever år 2034) 

• Deromeskolan F-3 (ca 80 elever år 2034) där eleverna går årskurs 4-9 
på Vidhögeskolan. 

 
Skolområde Lindberg och Kungsäter 

• Lindbergs skola F-9 (ca 440 elever år 2034) 

• Kung Karls skola F-6 (ca 100 elever år 2034) där eleverna går årskurs 7-
9 på Lindbergs skola. 

 
Skolområde Bläshammar och ny skola nordväst 

• Bläshammar skola F-6 (ca 285 elever år 2034) 

• Ny skola F-9 (ca 480 elever år 2034) 
 
Skolområde Trönninge 

• Trönninge skola F-9 (ca 750 elever år 2034) 
Läsåret 2022/23 omorganiseras Kung Karl skola till årskurs F-6 för att hålla 
ihop mellanstadiet. Från läsåret 2023/24 tar Lindbergs skola emot elever i 
årskurs 7 från Kung Karl skola. Eleverna från Kung Karl skola slutför därefter 
högstadiet vid Lindbergs skola. 
 
När den nya skolan har etablerats (från läsåret 2025/26 eller när ny skola i 
området är klar) sker följande förändringar i upptagningsområdena: 

• Deromeskolan F-3 tar emot elever från Sällstorp (NYKO4: 1700). 
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• Den nya skolan tar emot delar av elevgruppen från befintlig Bläshammar 
skola samt Årnäs (NYKO4: 1802), Bäck (NYKO4: 1803), Åskloster 
(NYKO4: 1806) samt Torpa (NYKO4: 1404). 

 
 
Kartan visar upptagningsområde för Vidhögeskolan (färgad brun) respektive 
Deromeskolan (färgad orange) från och med läsåret 2025/26 (eller när ny skola 
är etablerad) och framåt.  
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Kartan visar upptagningsområde för Lindbergs skola (färgad lila) respektive 
Kung Karl skola (färgad grön) från och med läsåret 2025/26 (eller när ny skola 
är etablerad) och framåt. 
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Kartan visar upptagningsområde för Bläshammar skola (färgad ljus röd) och ny 
skola (färgad röd) från och med läsåret 2025/26 (eller när ny skola är etablerad) 
och framåt.  
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Kartan visar upptagningsområde för Trönninge skola (färgad rosa) från och 
med läsåret 2025/26 (eller när ny skola är etablerad) och framåt.  

 
 

Övervägande 
Föreslagen skolorganisation ger goda förutsättningar i alla delar av nämndens 
inriktningsbeslut fram till åtminstone ca 2034.  
 
Vid de senaste årens kvalitetsuppföljningar har det vid flera tillfällen 
framkommit att den nuvarande skolorganisationen för Vidhögeskolan, 
Deromeskolan och Kung Karl skola inte fungerar önskvärt på grund av att 
elevgrupper tillkommer Vidhögeskolans mellanstadium vid två tillfällen. Med 
den föreslagna skolorganisationen elimineras det problemet vilket går i linje 
med det av förskole- och grundskolenämnden antagna inriktningsbeslutet. 
Detsamma gäller de sammanhängande mellanstadierna på Kung Karl skola F-6 
och Bläshammar skola F-6. 
 
Vidare är förslagets förändringar nödvändiga då den nuvarande 
skolorganisationen inte är hållbar. Trönninge skola F-9 och Bläshammar skola 
F-6 kommer, rent kapacitetsmässigt, att bli mycket ansträngda inom de 
närmsta åren i och med inflyttningen i området. Till följd av den nuvarande 
skolorganisationen löper även Vidhögeskolan F-9 risken att bli 
kapacitetsmässigt ansträngd inom de kommande fem åren. I ett kort perspektiv 
(dvs innan ny skola är etablerad i området) kommer ytterligare klassrum, 
grupprum och lärararbetsplatser vara nödvändiga att etablera vid både 
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Trönninge skola och Bläshammar skola. Vid en närmre granskning av de 
förväntade elevtalen i området bedöms behov av etablering av den nya skolan i 
området vara klar för inflytt till läsåret 2024/25. Det höga elevantalet påverkar 
redan idag arbetsmiljön på de berörda skolorna. 
 
För eleverna på Kung Karl skola innebär förslaget ett ytterligare läsår på Kung 
Karl skola (åk. 6) samt byte till högstadium på Lindbergs skola. Vid en 
beräkning av avståndet från Kung Karl skola till Lindbergs skola respektive 
Vidhögeskolan framgår att förändringen för eleverna i årskurs 7-9 från Kung 
Karl skola innebär en något längre resa (2,5 km) om 4 minuter, enligt Google 
maps. Den uteblivna resan till Vidhögeskolan i årskurs 6 väger till viss del upp 
den längre resan till Lindbergs skola i årskurs 7-9.  
 
Bläshammar skola är mer lämpad att ta emot elever i låg- och mellanstadiet än 
högstadiet sett till lokalernas funktionaliteter och deras storlek. Den nya skolan 
i området bör därför organiseras med högstadium för eleverna på Bläshammar 
skola. 
 
Vid befolkningsprognosperiodens slut vid år 2034 kommer både Vidhögeskolan 
och Trönninge skola åter att ha ett högt elevantal. Det är av vikt att 
fortsättningsvis följa utbyggnaden av bostäder i Trönninge, Bläshammars 
upptagningsområde och Veddige för att i tid kunna anpassa skolorganisationen 
eller påvisa de förändrade behoven till följd av förändrad elevutveckling. 
 

 

6.3 Södra Varberg (Tvååker, Sibbarp, Himle, 
Träslövsläge och södra kusten) 

Förslag skolorganisation 
Från läsåret 2021/22 påbörjas förändringar för en mer hållbar skolorganisation 
i södra Varberg som, med nuvarande planeringsunderlag och nödvändiga 
åtgärder, kommer att vara stabil till åtminstone ca år 2034. 
 
Läsåren 2021/22 – 26/27 (eller när ny skola i området är etablerad) med 
följande skolorganisation: 
 
Skolområde Träslövsläge och Himle 

• Ankarskolan F-9 (ca 580 elever år 2025) 

• Spannarps skola F-3 (ca 50 elever år 2025) där eleverna går åk. 4-9 på 
Ankarskolan 

 
Skolområde Tvååker och Sibbarp 

• Bosgårdsskolan F-9 (ca 780 elever år 2025) 

• Sibbarps skola F-5 (ca 55 elever år 2025) där eleverna går åk. 6-9 på 
Bosgårdsskolan 
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Läsåren 27/28 (eller när ny skola i området är etablerad) och framåt med 
följande skolorganisation: 
 
Skolområde Syd 
 

• Bosgårdsskolan F-9 (ca 710 elever år 2034) 
 

• Ankarskolan F-9 (ca 610 elever år 2034) 
 

• Ny skola F-9 (ca 600 elever år 2034) 
 
 
Från läsåret 2021/22 tar Ankarskolan emot elever i årskurs 4 från Spannarps 
skola. Eleverna från Spannarps skola slutför därefter mellan- och högstadiet vid 
Ankarskolan. 
 
När den nya skolan har etablerats (behov från ca läsåret 2027/28) avvecklas 
Sibbarps skola och Spannarps skola och upptagningsområdena för hela 
området förändras utifrån lokalisering och dimensionering av den nya skolan. I 
kalkylen ovan om totalt 1 920 elever i södra Varberg ingår även Södra Näs 
(NYKO4: 0211) och Nygård (NYKO4: 0212). 
 
Kartan visar upptagningsområden fram till ca 2027/28 (eller när ny skola är 
etablerad) för Bosgårdsskolan (färgad orange), Sibbarps skola (färgad ljus 
orange), Spannarps skola (färgad ljus grön), Ankarskolan (färgad grön), 
Mariedalsskolan och Almers skola (färgad limegrön). 
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Övervägande 
Föreslagen skolorganisation ger goda förutsättningar i alla delar av nämndens 
inriktningsbeslut till åtminstone ca 2034.  
 
Vid de senaste årens kvalitetsuppföljningar har det vid flera tillfällen 
framkommit att den nuvarande skolorganisationen för Bosgårdsskolan, 
Spannarps skola och Sibbarps skola inte fungerar på grund av att elevgrupper 
tillkommer Bosgårdsskolans mellanstadium vid två tillfällen. Med den 
föreslagna skolorganisationen elimineras det problemet vilket går i linje med 
det av förskole- och grundskolenämnden antagna inriktningsbeslutet. 
 
Förslaget innebär att eleverna på Spannarps skola byter till mellan- och 
högstadium på Ankarskolan. Vid en beräkning av avståndet från Spannarps 
skola till Bosgårdsskolan respektive Ankarskolan framgår att förändringen för 
eleverna i årskurs 4-9 från Spannarps skola innebär en något längre resa (0,9 
km) om 1 minut, enligt Google maps. 
 
Vidare är förslagets förändringar nödvändiga då den nuvarande 
skolorganisationen inte är hållbar. Bosgårdsskolan F-9, Ankarskolan F-9 och 
Spannarps skola F-3 kommer, rent kapacitetsmässigt, att bli ansträngda de 
kommande åren i och med utbyggnad och inflyttning i södra Varberg.  
 
I ett kort perspektiv (dvs innan ny skola är etablerad i området) kommer 
ytterligare klassrum och matsal/kök vara nödvändiga att etablera vid 
Bosgårdsskolan. De växande elevtalen i Tvååker gör det nödvändigt att bygga ut 
Bosgårdsskolan permanent. Om ny skola etableras senare än ca år 2027-2028 
löper även Ankarskolan risk att behöva extra klassrum. Spannarps skola har ett 
lågt elevunderlag idag. När Himle växer kommer skolans lokaler inte räcka till 
för det nuvarande upptagningsområdet och skolan är inte möjlig att bygga ut 
till en modern skollokal med plats för fler elever. 
 
Det växande elevantalet i södra Varberg genererar behov av en ny skola de 
kommande åren. Den nya skolan föreslås ha en tillräcklig kapacitet så att 
Bosgårdsskolan, Ankarskolan och den nya skolan tillsammans kan ta emot 
samtliga elever i södra Varberg samt avlasta Varbergs centrums södra delar. Då 
behovsanalysen för Tvååker och Himle ännu inte beslutats och lokalisering av 
ny skola inte är klar föreslås ytterligare beslut om upptagningsområden i södra 
Varberg att invänta kommande åtgärdsval för grundskoleplatser i södra 
Varberg. 
 
Sibbarps skola har lågt elevunderlag och enligt kommunens befolkningsprognos 
kommer inte elevunderlaget att förändras nämnvärt under överskådlig framtid. 
Idag väljer nästan en av fyra elever (ca 23 procent läsåret 2020/21) i Sibbarps 
skolas upptagningsområde att gå på en annan skola och tre av fyra elever (74 
procent) åker redan idag skolbuss till skolan. Sibbarps skola har liksom 
Spannarps skola lokalmässiga reinvesteringsbehov de kommande 5 till 10 åren.  
 
En skolorganisation med lågt elevunderlag innebär färre lärare och 
lärarkollegor och därmed sämre förutsättningar för likvärdighet genom 
exempelvis uteblivna möjligheter till kollegialt lärande inom bland annat 



  62 (72) 
  
  
  
  
  

 

ämnesdidaktik, bedömning och betygssättning. På skolor med ett större 
elevunderlag skapas bättre förutsättningar för kontinuitet i tillgången av flera 
behöriga lärare och personal från elevhälsan vilket ger eleverna bättre 
förutsättningar att nå kunskapsmålen. På en större skola med en mer allsidig 
social sammansättning får eleverna också ett bredare socialt nätverk med både 
fler vuxna och fler jämnåriga kamrater omkring sig. Undervisningen i 
grundskolan ska vara likvärdig och hålla hög kvalitet oavsett var i kommunen 
eleverna bor. Alla elever ska ha likvärdig tillgång till undervisning av hög 
kvalitet och tillräckligt stöd från elevhälsa. För att möjliggöra en hög kvalitet på 
undervisningen är lärares behörighet och samarbete för att utveckla 
undervisningen centralt.  
 
 
 
 
 
 

6.4 Östra Varberg (Rolfstorp, Skällinge, Göthrik) 

Förslag skolorganisation 
Från läsåret 2022/23 skapas en mer hållbar skolorganisation i östra Varberg 
som, med nuvarande planeringsunderlag och nödvändiga åtgärder, kommer att 
vara stabil till åtminstone år 2034: 
 
Skolområde Öster 

• Rolfstorps skola F-9 (ca 330 elever år 2034)  

• Skällinge skola F-3 (ca 50 elever år 2034) där eleverna går årskurs 4-9 
på Rolfstorps skola. 

• Göthriks skola F-6 (ca 220 elever år 2034) där eleverna går årskurs 7-9 
på Rolfstorps skola. 
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Kartan visar upptagningsområde för Rolfstorps skola (färgad orange), Skällinge 
skola (färgad blå) respektive Göthriks skola (färgad gul). 
 

 
 

Övervägande 
Skolområdet i östra Varberg är det enda skolområdet där utredningen föreslår 
en organisation som inte når upp till inriktningsbeslutet som har fattats av 
förskole- och grundskolenämnden. Rolfstorps skola föreslås ta emot elever från 
Skällinge skola i årskurs 4 och Göthriks skola i årskurs 7. Inom ramen för 
utredningen har olika organisationsmodeller för östra Varberg utvärderats med 
slutsatsen att lokalmässiga åtgärder behöver vidtas på någon av skolorna 
oavsett organisationsmodell. Utredningens förslag innebär åtgärder på 
Rolfstorps skola för att fullt ut bygga ut skolan till en F-9 skola. De främsta 
fördelarna med utredningens förslag är att de nödvändiga åtgärder som behöver 
göras i området allokeras till skolan i serviceorten Rolfstorp, de yngre eleverna 
(årskurs F-3) har en skola i sin relativa närhet samt att den ohållbara förgående 
organisationen successivt fasas ut. Fördelarna med förslaget överväger de 
nackdelar som finns kopplat till att elever från Skällinge skola och Göthriks 
skola tillkommer Rolfstorps skola i årskurs 4 och årskurs 7. Den tidigare 
skolorganisationen där alla elever i skolområdet gick mellanstadiet på Göthriks 
skola var ohållbar ur både barn- och elevperspektiv men också sett till 
dimensionerna och funktionaliteterna i Göthriks skolas lokaler.  
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6.5 Varbergs centrum och Varbergs grundsärskola 

Förslag skolorganisation 
Från ca läsåret 2024/25 skapas en mer hållbar skolorganisation i Varbergs 
centrum som, med nuvarande planeringsunderlag och nödvändiga åtgärder, 
kommer att vara stabil till ca år 2034. 
 
Fram till läsåret 2024/25 (eller när ny skola på Håsten är etablerad) bibehålls 
nuvarande skolorganisation i centrum. Från läsåret 2022/23 tar 
Bockstensskolan emot elever från Erlandsgården (NYKO4: 0207) och 
Lunden/Träslöv (NYKO4: 0208). 
 
Från läsåret 2024/25 (eller när ny skola vid Håsten är etablerad) och framåt 
föreslås följande skolorganisation: 
 
Skolområde centrum norr 
 

• Bockstensskolan F-9 (ca 490 elever år 2034) 
 

• Furubergsskolan F-6 (ca 370 elever år 2034) där eleverna går åk. 7-9 på 
ny skola på Håsten 

 

• Ny skola på Håsten F-9 (ca 690 elever år 2034) med ny grundsärskola 
(byggd för 120 elever) 
 

• Hagaskolan F-9 (ca 490 elever år 2034) 
 
 
Skolområde centrum syd 
 

• Påskbergsskolan F-9 (ca 660 elever år 2034) 
 

• Mariedalsskolan F-3 (ca 390 elever år 2034) där eleverna går åk. 4-9 på 
Almers skola 

• Almers skola 4-9 (ca 590 elever år 2034) 
 
 
Från läsåret 2024/25 (eller när ny skola vid Håsten är klar) och framåt går 
elever från Brunnsberg (NYKO4: 0105) och Nyhem (NYKO4: 0109) årskurs F-
6 på den nya skolan som kommer att vara lokaliserad där nuvarande 
Håstensskolan ligger. Både eleverna från Furubergsskolan F-6 och eleverna på 
den nya skolans F-6 går högstadiet på den nya skolan. Bockstensskolan byggs 
ut och blir en årskurs F-9 skola. 
 
När grundsärskolans elever flyttar till den nybyggda grundsärskolan kan Almers 
skola och Mariedalsskolan byggas ut för att tillgodose de behov som 
uppkommer i centrums södra delar. Tillsammans utgör Almers skola och 
Mariedalsskolan ett fyra-parallelligt skolspår i ett årskurs F-9 perspektiv. 
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Påskbergsskolan F-9 och Hagaskolan F-9 byggs ut för att rymma tre respektive 
två paralleller i årskurs F-9. 
 
Kartan visar upptagningsområde från läsåret 2024/25 för Hagaskolan (färgad 
gul), Bockstensskolan (färgad röd), Furubergsskolan (färgad blå) respektive Ny 
skola på Håsten (färgad orange). Upptagningsområden anpassas över tid 
beroende på hur staden utvecklas. 
 

 
 
 
Kartan visar upptagningsområde från ca 2027/28 för Påskbergsskolan (färgad 
blå), Mariedalsskolan och Almers skola (färgad grön). Upptagningsområden 
anpassas över tid beroende på hur staden utvecklas. 
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Övervägande 
Föreslagen skolorganisation ger goda förutsättningar i alla delar av nämndens 
inriktningsbeslut till ca 2034. 
 
Den pågående samhällsomvandlingen i centrum, med Västerport, förtätning 
och utbyggnad av befintligt stadsområde sätter i närtid högt tryck på 
grundskolorna i centrum. Sedan ett par år tillbaka pågår åtgärdsval centrum 
som ska färdigställas våren 2021. Både skolorganisationsutredningen och 
kapacitetsutredningen utgör underlag i åtgärdsval centrum.  
 
Skolorganisationsutredningen visar liksom tidigare behovsanalys för centrum 
att behovet av grundskoleplatser kommer att öka. Utredningen förhåller sig i 
första hand till nuvarande skolor och föreslår utbyggnader av dessa och i andra 
hand påvisar behov av nya skolor i centrum. Förslaget innebär utbyggnad och 
anpassningar av samtliga centrumskolor om så är möjligt och därefter 
etablering av nya skolor. Förslaget med befintliga skolor möjliggör ca 3 750 
grundskoleplatser för ca 3 680 elever i centrum år 2034. Planering av fler 
grundskoleplatser i centrum på nya skolor kommer därför att vara angeläget 
innan 2034 och så länge Varberg växer. 
 
Ytterligare förändringar och anpassningar av centrums upptagningsområden 
kan bli aktuella över tid och elevutvecklingen i centrum kommer att avgöra 
förändringarna. Förändrade upptagningsområdena ska inte betraktas som ett 
slutresultat utan som ett steg på vägen i ett växande Varberg. 
 
I arbetet med skolorna i centrum har i möjligaste mån hänsyn tagits till den 
allsidiga sociala sammansättningen på skolorna. Den föreslagna 
skolorganisationen i Varbergs centrum har mindre skillnader mellan skolornas 
sociala sammansättning utifrån ett socioekonomiskt perspektiv än den 
nuvarande skolorganisationen. 
 
Grundsärskolan lokaliseras vid en nybyggd grundskola där verksamheten 
kommer ha möjlighet att påverka utformningen av skolan och dess verksamhet 
utifrån både grundskolans och grundsärskolans behov. 
 
Bockstensskolan är idag en skola för årskurs F-5. I förslaget föreslås 
Bockstensskolan att utökas till F-9 från ca läsåret 2024/25. För att detta ska 
vara möjligt behöver skolans lokaler byggas ut med grundskoleplatser som är 
lämpade för högstadieelever. 
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7. Behov grundskoleplatser 

För att tillgodose behovet av grundskoleplatser fram till 2034 krävs 
investeringar i främst nya skollokaler men också i kapacitetshöjande åtgärder 
på befintliga skolor. 
 
I utredningens förslag av ny skolorganisation finns inriktning beskriven för tre 
nya grundskolor som alla redan finns med i kommunens 
fastighetsinvesteringsprocess. Behovet av grundskoleplatser beskrivs genom 
antalet elever vid prognosperiodens slut. Det höga elevantalet innebär att 
kommunen kommer behöva planera för ytterligare nya grundskolor de 
kommande åren då Varberg förväntas växa även efter 2034. 
 

Nya skolor 

Behov grundskole-
platser (antal elever i 
upptagningsområdet 

2034) 

Status i fastighets-
investerings- 

processen 

Ny skola Håsten F-9 690 Åtgärdsval pågår 

Ny skola nordväst F-9 480 Åtgärdsval pågår 

Ny skola syd F-9 600 Åtgärdsval pågår 

 
 
I utredningens förslag finns inriktning beskriven för en ny grundsärskola. 
Behovet av grundsärskoleplatser har tidigare beskrivits i behovsanalys för 
grundsärskola. 
 

Skola 

Behov grundskole-
platser (antal elever i 
upptagningsområdet 

2034) 

Status i fastighets-
investerings- 

processen 

Ny grundsärskola 120 
Behovsanalys 

beslutad 

 
 
I utredningens förslag finns inriktning beskriven för kommunens nuvarande 
grundskolor.  
 

Skola 

Behov 
grundskole-

platser (antal 
elever i 

upptagnings-
området 2034) 

Behov av utredning 
gällande 

kapacitetshöjande 
åtgärder 

identifierad 
(baserad på antalet 

elever fram till 
2034) 

Status i 
fastighets-

investerings- 
processen 

Buaskolan F-6 270 Ja 
Under 

genomförande 

Väröbackaskolan F-9 570 Ja 
Förstudie 

pågår 
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Vidhögeskolan F-9 660 Ja 
Behovsanalys 

saknas 

Deromeskolan F-3 80 Nej 
Behovsanalys 

saknas 

Lindbergs skola F-9 440 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Kung Karls skola F-6 100 Ja 
Behovsanalys 

saknas 

Bläshammar skola F-6 285 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Trönninge skola F-9 750 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Bosgårdsskolan F-9 710 Ja 
Behovsanalys 

saknas 

Ankarskolan F-9 610 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Rolfstorps skola F-9 330 Ja 
Behovsanalys 

saknas 

Skällinge skola F-3 50 Nej 
Behovsanalys 

saknas 

Göthriks skola F-6 220 Ja 
Behovsanalys 

saknas 

Bockstensskolan F-9 490 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Furubergsskolan F-6 370 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Hagaskolan F-9 490 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Påskbergsskolan F-9 660 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Mariedalsskolan F-3 390 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 

Almers skola 4-9 590 Ja 
Åtgärdsval 

pågår 
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8. Påverkan på förskole- och 
grundskolenämndens driftsbudget 

 
Moduletableringar 
De kommande åren kommer belastas förskole- och grundskolenämnden av en 
hyreshöjning gällande moduletablering av klassrum, grupprum och 
lärararbetsplatser på Bläshammar skola som tillkommer från läsåret 2021/22. 
 
De kommande åren belastas förskole- och grundskolenämnden av en 
hyreshöjning gällande moduletablering av klassrum, grupprum, 
lärararbetsplatser och matsal samt extra bemanning på Rolfstorps skola som 
tillkommer från läsåret 2021/22. 
 
Elevutvecklingen i kommunen kommer att behöva utvärderas årligen och 
liknande lokalförstärkningar kommer innebära ytterligare ökningar av 
lokalhyreskostnaden. 
 
Skolskjuts 
Under tre läsår kommer skolskjuts för eleverna från Kung Karl skolas 
upptagningsområde att gå till både Vidhögeskolan och Lindbergs skola. 
 
Under fem läsår kommer skolskjuts för eleverna från Spannarps skolas 
upptagningsområde att gå till både Bosgårdsskolan och Ankarskolan. 
 
Från läsåret 2021/22 upphör skolbusstur från Väröbackaskolans 
upptagningsområde till Buaskolan.  
 
Från läsåret 2022/23 upphör skolbusstur från Rolfstorps skola och Skällinge 
skolas upptagningsområden till Göthriks skola. 
 
Besparingar 
När den nya skolan i syd är etablerad och Sibbarps skola och Spannarps skola 
avvecklas sker en årlig besparing gällande fasta hyres-, lokalvård- och 
serveringskostnader. Därutöver förväntas ytterligare besparingar att göras då 
de resurser som en större skola har kan nyttjas på ett mer effektivt sätt jämfört 
med en liten skola.  
 
Kommande investeringskostnader  
Det växande Varberg medför behov av investeringar inom grundskola de 
kommande åren. För att tillgodose behovet av grundskoleplatser fram till 2034 
krävs investeringar i främst nya skollokaler men också i kapacitetshöjande 
åtgärder på befintliga skolor. Det är framförallt elevantalen i ett växande 
Varberg som medför de investeringsbehoven de kommande 15 åren vilket är en 
pågående utveckling som sker oberoende av hur förskole- och 
grundskolenämnden beslutar att organisera de kommunala grundskolorna. 
 
Nya skolor har relativt sett högre lokalhyra än befintliga skolor. Investeringar i 
nya skolor kommer därmed medföra påverkan på förskole- och 
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grundskolenämndens driftsbudget. Detta kompenseras till viss del genom 
demografimodellen kring uppräkning av elevantal som används i kommunens 
budgetprocess. Med nuvarande resurstilldelning inom kommunen kommer de 
kommande årens investeringar i nya skolor (och förskolor) att medföra en 
ökande andel lokalhyreskostnader i förskole- och grundskolenämndens budget.  
 
Pågående och kommande åtgärdsval och förstudier kommer att ge indikationer 
om investeringsvolymer i de specifika investeringsprojekten. 
 
 
 

9. Tidplan 

Färdigställda skolorganisationer läsåret 2021/22 
 

Skolområde Bua och Värö 

• Buaskolan F-6  

• Väröbackaskolan F-9 
 

Skolområde centrum norr (1) 

• Hagaskolan F-9 
 

Skolområde centrum syd (1) 

• Påskbergsskolan F-9 
 

Varberg centrum syd (2) 

• Mariedalsskolan F-3  

• Almers skola 4-9 
 

Resursskola 

• Varbergs resursskola 
 
 
Tillfälliga förändringar 2021/22 – ca 2027/28 
 

Skolområde Syd 

• Spannarps skola F-3 

• Ankarskolan F-9 
 
 
Färdigställd skolorganisation läsåret 2022/23 
 

Skolområde Öster 

• Skällinge skola F-3 

• Göthriks skola F-6 

• Rolfstorps skola F-9 
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Påbörjas läsåret 2022/23  
 

Skolområde Veddige och Derome 

• Deromeskolan F-3 

• Vidhögeskolan F-9 
 

Skolområde Lindberg och Kungsäter 

• Kung Karl skola F-6 

• Lindbergs skola F-9 
 
 
Påbörjas ca läsåret 2024/25 eller när ny skola vid Håsten är 
etablerad 
 

Skolområde centrum norr (2) 

• Bockstensskolan F-9 
 

Skolområde centrum norr (3) 

• Furubergsskolan F-6 

• Ny skola Håsten F-9 
 

Varbergs grundsärskola 

• Ny grundsärskola vid ny skola Håsten 
 
 
Påbörjas ca läsåret 2025/26 eller när ny skola nordväst är etablerad 
 

Skolområde Bläshammar och ny skola nordväst 

• Bläshammar skola F-6 

• Ny skola nordväst F-9 
 

Skolområde Trönninge 

• Trönninge skola F-9 
 
 
Påbörjas ca läsåret 2027/28 eller när ny skola i syd är etablerad 
 

Skolområde Syd 

• Bosgårdsskolan F-9 
 

• Ankarskolan F-9 
 

• Ny skola F-9 
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Rektors anmälan och återrapportering om kränkandebehandling/

diskriminering/trakasserier



Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Rektors anmälan och återrapportering av kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier, FGN 2021-03-01 

Perioden 2020-12-07 – 2021-02-15 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av 
händelse 

Utförd av 
personal 
eller 
barn/elev 

FGN 2020/0136-9 Almers skola 5 Kränkande behandling Personal 

FGN 2020/0136-8 Almers skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0013-2 Almers skola 6 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0013-4 Almers skola 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0053-90 Ankarskolan 2 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0016-46 Ankarskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0016-47 Ankarskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0016-49 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0016-48 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0016-50 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0016-51 Ankarskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0080-84 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0080-85 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0080-86 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0080-87 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0080-88 Bläshammar skola 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0080-89 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-1 Bläshammar skola 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-2 Bläshammar skola 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-3 Bläshammar skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-13 Bläshammar skola 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-16 Bläshammar skola 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-20 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-21 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-22 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-23 Bläshammar skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-22 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-21 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-20 Bläshammar skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0092-14 Bockstensskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0092-15 Bockstensskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 



Förskole- och grundskoleförvaltningen 

FGN 2020/0025-129 Bosgårdsskolan 2 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0015-1 Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0015-2 Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0015-3 Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0015-4 Bosgårdsskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0015-5 Bosgårdsskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0011-2 Buaskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0021-3 Furubergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0021-1 Furubergsskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0021-6 Furubergsskolan Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0021-8 Furubergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0114-15 Göthriks skola 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0114-16 Göthriks skola 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0114-17 Göthriks skola 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0014-1 Göthriks skola 5 Kränkande behandling Personal 

FGN 2021/0017-1 Hagaskolan 7 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0019-1 Håstensskolan 8 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-63 Lindbergs skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-64 Lindbergs skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-65 Lindbergs skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-73 Lindbergs skola 8 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-72 Lindbergs skola 8 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-71 Lindbergs skola 8 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-69 Lindbergs skola 8 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-74 Lindbergs skola 2 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-75 Lindbergs skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-78 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-79 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-80 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-81 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-82 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-83 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0170-84 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0012-1 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0012-2 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0012-3 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0012-4 Lindbergs skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0012-5 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0012-6 Lindbergs skola 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0012-7 Lindbergs skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 2021/0022-1 Mariedalsskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0022-2 Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0022-3 Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0022-4 Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0022-5 Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0022-6 Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0022-7 Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0022-8 Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0022-9 Mariedalsskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-17 Mariedalsskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-18 Mariedalsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0008-19 Mariedalsskolan 2 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0061-48 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0061-49 Påskbergsskolan F-klass Trakasserier utifrån 
etnisk tillhörighet 

Barn/elev 

FGN 2020/0061-52 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0061-53 Påskbergsskolan 
 

Kränkande behandling, 
Trakasserier utifrån 
religion eller annan 
trosuppfattning 

Barn/elev 

FGN 2020/0061-54 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0061-55 Påskbergsskolan x Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-5 Påskbergsskolan 2 Kränkande behandling, 
Diskriminering utifrån 
religion eller annan 
trosuppfattning 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-6 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-8 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-9 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-10 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-11 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-12 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling, 
Diskriminering utifrån 
kön, Trakasserier 
utifrån kön 

Barn/elev 

FGN 2021/0009-13 Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-14 Påskbergsskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-15 Påskbergsskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-16 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-17 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-18 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 
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FGN 2021/0009-19 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-20 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0009-21 Påskbergsskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0071-48 Rolfstorps skola 2 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0071-50 Rolfstorps skola 8 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0071-51 Rolfstorps skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0026-1 Rolfstorps skola 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0026-4 Rolfstorps skola 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0026-5 Rolfstorps skola 1 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0027-2 Skällinge skola F-klass Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0027-3 Skällinge skola 2 Ej angett Personal 

FGN 2020/0039-14 Trönninge skola 7 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0023-1 Trönninge skola 9 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2020/0214-38 Väröbackaskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0025-1 Väröbackaskolan 4 Kränkande behandling Barn/elev 

FGN 2021/0025-02 Väröbackaskolan 8 Kränkande behandling Barn/elev 

 

 

Diarienummer Återrapportering grundskola 

FGN 2021/0013-1 Almers skola 

FGN 2021/0013-4 Almers skola 

FGN 2021/0016-1 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-2 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-3 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-4 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-5 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-6 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-7 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-8 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-9 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-10 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-11 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-12 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-13 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-14 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-15 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-16 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-17 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-18 Ankarskolan  
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FGN 2021/0016-19 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-20 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-21 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-22 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-23 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-24 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-25 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-26 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-27 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-28 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-29 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-30 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-31 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-32 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-33 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-34 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-35 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-36 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-37 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-38 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-39 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-40 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-41 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-42 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-43 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-44 Ankarskolan  

FGN 2021/0016-45 Ankarskolan  

FGN 2021/0008-4 Bläshammar skola 

FGN 2021/0008-5 Bläshammar skola 

FGN 2021/0008-6 Bläshammar skola 

FGN 2021/0008-7 Bläshammar skola 

FGN 2021/0008-8 Bläshammar skola 

FGN 2021/0008-15 Bläshammar skola 

FGN 2021/0008-14 Bläshammar skola 

FGN 2020/0653-2 Buaskolan  

FGN 2021/0011-1 Buaskolan  

FGN 2020/0031-79 Furubergsskolan 

FGN 2020/0031-78 Furubergsskolan 

FGN 2020/0031-77 Furubergsskolan 

FGN 2020/0031-80 Furubergsskolan 
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FGN 2021/0021-4 Furubergsskolan 

FGN 2021/0021-5 Furubergsskolan 

FGN 2021/0021-7 Furubergsskolan 

FGN 2021/0014-2 Göthriks skola 

FGN 2020/0170-68 Lindbergs skola 

FGN 2020/0170-67 Lindbergs skola 

FGN 2020/0170-66 Lindbergs skola 

FGN 2020/0061-56 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-1 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-2 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-3 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-4 Påskbergsskolan 

FGN 2021/0009-7 Påskbergsskolan 

FGN 2020/0071-49 Rolfstorp skola 

FGN 2021/0026-3 Rolfstorp skola 

FGN 2021/0026-2 Rolfstorp skola 

FGN 2021/0027-1 Skällinge skola 

FGN 2020/0214-37 Väröbackaskolan 

 



Delegeringsbeslut/meddelanden



Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2021-03-01 

Perioden 2020-12-08 – 2021-02-15 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2019/0478-40, Beslut om skolskjuts för elev på Ankarskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-163, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola och trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Väröbacka skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-187, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps 

skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-190, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-192, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Spannarps 

skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-194, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-197, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, växelvist boende, Almers skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-198, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs 

skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-199, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Almers skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-56, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor Mikael 

Sili 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-59, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 

rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-60, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 

rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-63, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 

Elisabeth Thelne 



Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-66, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 

Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-68, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 

Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-27, Interkommunal ersättning Avtal om placering av 

barn på förskola i Varbergs kommun, Bolmens förskola, verksamhetschef förskola Agneta 

Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-28, Interkommunal ersättning Avtal om placering av 

barn i förskola i Varbergs kommun, Sibbarps förskola, verksamhetschef förskola Agneta 

Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-29, Interkommunal ersättning Avtal om placering av 

barn i förskola i Varbergs kommun, Bolmens förskola, verksamhetschef förskola Agneta 

Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-57, Interkommunal ersättning Avtal om placering av elev 

i grundskola i Varbergs kommun, Kung Karl skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0043-4, Beslut byte av skola, Skällinge skola, rektor Ika 

Landén Moos 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0057-15, Beslut byte av skola, Göthriks skola, rektor Uffe 

Liborius 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-20, Beslut byte av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 

Rylander 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0161-32, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Håstensskolan, 

rektor Örjan Johansson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0168-7, Yttrande till Skolinspektionen Synpunkter på mottaget 

protokoll gällande tillsyn på Ankarskolan i Varbergs kommun S! 2020:2298, grundskolechef 

Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0194-20, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0194-21, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0388-24, Beslut angående personuppgiftsincident, 

Personuppgiftsincidenten anmäls inte till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen), 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-157, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola och vid växelvist boende, Hagaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-158, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, grundskolchef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-160, Beslut (avslagsbeslut)  om skolskjuts vid val av 

annan skola och vid växelvist boende, Hagaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-164, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-165, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-166, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-167, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-170, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-171, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-173, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Almers 

skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-175, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-178, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0617-1, Bidragsbeslut 2021, Bikupans förskola, 

Föräldrakooperativ, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0618-1, Bidragsbeslut 2021, Breareds förskola 

Personalkooperativ, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0619-1, Bidragsbeslut 2021, Fastarps förskola 

Personalkooperativ, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0620-1, Bidragsbeslut 2021, Fröet, Varbergs kristna förskola, 

Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0621-1, Bidragsbeslut 2021, Förskolan Solen, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0622-1, Bidragsbeslut 2021, Happy Kids Education förskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0623-1, Bidragsbeslut 2021, Havsbris AB Fyrens förskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0624-1, Bidragsbeslut 2021, Kompassen, Personalkooperativ 

förskola, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0625-1, Bidragsbeslut 2021, Kullerbyttans förskola, 

Personalkooperativ, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0626-1, Bidragsbeslut 2021, Lerjans förskola 

Personalkooperativ, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0627-1, Bidragsbeslut 2021, Letebo förskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0627-2, Bidragsbeslut 2021, Leteboskolan, Tf förvaltningschef 

Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0628-1, Bidragsbeslut 2021, Montessoriförskolan Lära för 

Livet, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0628-2, Bidragsbeslut 2021, Montessori Lära för Livet, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0629-1, Bidragsbeslut 2021, Nyhemsskolan Varbergs Kristna 

förskola, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0629-2, Bidragsbeslut 2021, Nyhemsskolan, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0630-1, Bidragsbeslut 2021, Näckrosens förskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0631-1, Bidragsbeslut 2021, Pilgläntans förskola, 

Personalkooperativ , Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0632-1, Bidragsbeslut 2021, Påskbergets förskola AB, 

Personalkooperativ, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0633-1, Bidragsbeslut 2021, Solkulla förskola 

Personalkooperativ, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0634-1, Bidragsbeslut 2021, Varbergs Motessoriförskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0634-2, Bidragsbeslut 2021, Varbergs Motessoriskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0635-1, Bidragsbeslut 2021, Vitsippans förskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0636-1, Bidragsbeslut 2021, Västanvindens förskola 

Personalkooperativ, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0638-1, Bidragsbeslut 2021, Internationella Engelska skolan, 

Krokslätt, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0639-1, Bidragsbeslut 2021, Internationella Engelska skolan, 

Johanneberg, Tf förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0640-1, Bidragsbeslut 2021, Kullaviks Montessoriskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0641-1, Bidragsbeslut 2021, Kunskapsskolan, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0644-1, Bidragsbeslut 2021, Montessori Pärlan, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0645-1, Bidragsbeslut 2021, Morups friskola, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0650-1, Bidragsbeslut 2021, Vesterhavsskolan, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0651-1, Bidragsbeslut 2021, Ekolek Barnomsorg AB, Tf 

förvaltningschef Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0652-1, Bidragsbeslut 2021, Gårdakottarna, Tf förvaltningschef 

Ing-Marie Rundwall 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0685-1, Beslut Byte av skola, Sibbarps skola, rektor David 

Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0700-5, Beslut (avslagsbeslut) avseende mottagande av barn i 

förskola från annan kommun, 8 kap. 13 § skollagen, verksamhetschef förskola Agneta 

Svenberg 

Delegeringsbeslut 2021/0001-3, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan skola 

än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut 2021/0001-4, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut 2021/0001-6, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Trönningeskolan, 

grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0033-3, Beslut byte av skola, Mariedalskolan, rektor Annika 

Rylander 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0033-4, Beslut byte av skola, Mariedalskolan, rektor Annika 

Rylander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-1, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Birgitta 

Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-1, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 

Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-2, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 

Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-2, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 

rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-3, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 

rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-4, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor Elisabeth 

Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-5, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor Elisabeth 

Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-2, Beslut Byte av skola under pågående skolgång, 

Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-3, Beslut Byte av skola under pågående skolgång, rektor 

Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-1, Anvisning av plats för barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling, rektor Anna Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-2, Anvisning av plats för barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling, rektor Anna Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-1, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn 

på förskola i Kungsbacka kommun, Klockaregårdens förskola, chef förskoleverksamheten 

Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-2, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn 

på förskola i Marks kommun, Karstorps förskola, chef förskoleverksamheten Agneta 

Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-3, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn 

på förskola i Varbergs kommun, Bolmens förskola, chef förskoleverksamheten Agneta 

Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-4, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn 

på förskola i Varbergs kommun, Sunnanängs förskola, chef förskoleverksamheten Agneta 

Svenberg 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-5, Interkommunal ersättning Avtal om placering av barn 

på förskola i Varbergs kommun, Sunnanängs förskola, chef förskoleverksamheten Agneta 

Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0047-1, Interkommunal ersättning Avtal om placering av elev 

på grundskola i Borås kommun, Dalsjöskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0047-2, Interkommunal ersättning Avtal om placering av elev 

på grundskola i Borås stad, Bodaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-1, Interkommunal ersättning Avtal om placering av elev i 

grundskola i Svenljunga kommun, Mjöbäck skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0048-2, Interkommunal ersättning Avtal om placering av elev i 

grundskola i Svenljunga kommun, Mjöbäck skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0058-1, Beslut angående personuppgiftsincident, 

Personuppgiftsincidenten anmäls inte till tillsynsmyndigheten (Integritetsmyndigheten, 

IMY), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0058-2, Beslut angående personuppgiftsincident, 

Personuppgiftsincidenten anmäls inte till tillsynsmyndigheten (Integritetsmyndigheten, 

IMY), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-1, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Hagaskolan, 

rektor Lars Gunnar Forslund 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-3, Beslut byte av skola, Hagaskolan, rektor Richard 

Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0064-1, Beslut byte av skola, Bockstensskolan, rektor Martin 

Enander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0064-2, Beslut byte av skola, Bockstensskolan, rektor Martin 

Enander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0064-4, Beslut byte av skola, Bockstensskolan, rektor Jenny 

Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-2, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, rektor Anna 

Ljungdahl 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-3, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, rektor Carola 

Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0070-1, Beslut byte av skola, Furubergsskolan, rektor Anna 

Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0072-1, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 
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Delegeringsbeslut FGN 2021/0072-2, Beslut byte av skola, Amers skola, rektor Sebastian 

Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-3, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Linnea 

Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-4, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Linnea 

Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-5, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Linnea 

Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0108-1, Beslut om utökning av tid på förskolan, Ramstorps 

förskola, rektor Rosmarie Lönnqvist Petersson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0115-1, Personuppgiftsbiträdesavtal Elevspel AB, 

utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0121-1, Ansökan Statsbidrag papperslösa barn VT 2021, tf 

förvaltningschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0121-2, Ansökan Statsbidrag Högskolestudier specialpedagogik 

VT 2021, tf förvaltningschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0121-3, Ansökan Statsbidrag Lärarlyftet VT 2021, tf 

förvaltningschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0121-4, Ansökan Statsbidrag Läxhjälp – Huvudmän 2021, tf 

förvaltningschef Maria Wirén 

Ordförandebeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0678-3, Yttrande Granskningshandling gällande detaljplan för 

Tärnan 4,5,8 och Getakärr 3:4 och del av Getakärr 3:2 och 4:3, ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0030-1, Beslut om delvis stängning av skolenheter innefattande 

åk 7-9 med anledning av det försämrade smittläget i regionen, ordförande Hanna Netterberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0063-1, Beslut gällande delvis fjärr- och/eller 

distansundervisning perioden 2021-01-25 till 2021-02-19, ordförande Hanna Netterberg 

Meddelanden 
FGN 2019/0451-5, Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige avslår motion om förtur till 

förskoleplats i din närhet, Kommunfullmäktige 

FGN 2019/0478-35, Dom i mål gällande skolskjuts (Mål nr 2720-20), Kammarrätten i 

Göteborg avslår förskole- och grundskolenämndens överklagande av förvaltningsrättens 

dom, Kammarrätten i Göteborg 

FGN 2019/0575-16, Beslut efter uppföljning av riktad tillsyn vid Bosgårdsskolan, 

Skolinspektionen avslutar tillsynen, Skolinspektionen i Göteborg 
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FGN 2019/0834-5, Protokollsutdrag kommunfullmäktige, Kommunfullmäktige avslår 

motion om slopat krav på ekologisk mat samt slopande av minst en helvegetarisk dag 

FGN 2019/0842-18, Beslut Uppföljning av beslut gällande rätt till särskilt stöd och 

utbildning samt att säkerställa att elevs frånvaro anmäls till huvudmannen för elev 

Väröbackaskolan (Dnr 2020:6091), Skolinspektionen avslutar ärendet, Skolinspektionen i 

Göteborg 

FGN 2020/0015-46, Beslut Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 

för 2020/2021, Varbergs kommun beviljas 3 692 852 kronor i statsbidrag, Skolverket 

FGN 2020/0015-47, Beslut Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2020, Varbergs 

kommun beviljas 512 040 kronor i statsbidrag, Skolverket 

FGN 2020/0015-48, Beslut Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2020, Skolverket 

beslutar godkänna er redovisning utan återkrav, Skolverket 

FGN 2020/0015-49, Beslut Statsbidrag för omsorg under tid få förskola eller fritidshem inte 

erbjuds för 2020, Varbergs kommun beviljas 206 430 kronor i statsbidrag, Skolverket 

FGN 2020/0015-50, Beslut Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier för 2020/2021, Varbergs kommun beviljas 8 344 574 kronor i statsbidrag, 

Skolverket 

FGN 2020/0169-20, Beslut Överklagandenämnden avvisar överklagandet gällande beslut om 

rätten att slutföra utbildning efter skolpliktens upphörande (Dnr 2020:832), Skolväsendets 

överklagandenämnd 

FGN 2020/0205-9, Beslut efter anmälan mot Ankarskolan i Varbergs kommun (Dnr SI 

2020:2771), Skolinspektionen förelägger Varbergs kommun att senast den 13 april 2021 vidta 

åtgärder så att elevens rätt till stödinsatser och utbildning tillgodoses, Skolinspektionen i 

Lund 

FGN 2020/0399-9, Dom i mål gällande överklagande av beslut om skolskjuts, 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0399-10, Beslut Laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd i ärende 

gällande skolskjuts (Mål nr 132-21), Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, 

Kammarrätten i Göteborg 

FGN 2020/0408-4, Beslut med anledning av anmälan mot Lindbergsskolan 4-9, 

Skolinspektionen förelägger Varbergs kommun att vidta åtgärder så att elevens rätt till 

särskilt stöd tillgodoses, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2020/0425-6, Beslut om prövningstillstånd gällande överklagande av beslut om 

skolskjuts (mål nr 6282-6283-20), Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, 

Kammarrätten i Göteborg 

FGN 2020/0442-9, Dom i mål gällande överklagande av beslut om skolskjuts (mål 12201-

20), Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet och beviljar med ändring av det 
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överklagade beslutet kostnadsfri skolskjuts enligt ärende. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet i övrigt, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0458-7, Dom i mål gällande överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 12596-

20), Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0468-7, Beslut i mål gällande överklagan av beslut om skolskjuts (mål nr 13395-

20), Förvaltningsrätten avskriver målet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0477-4, Beslut med anledning av anmälan mot Rolfstorps skola F-3 (Dnr SI 

2020:6646), Skolinspektionen förlägger  Varbergs kommun att vidta åtgärder så att elevens 

rätt till stöd och särskilt stöd tillgodoses, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2020/0459-5, Dom i mål gällande överklagan av beslut om skolskjuts, korttidsboende, 

Vidhögeskolan (Mål nr 12748-20), Förvaltningsrätten avslår överklagandet, 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0610-6, Dom i mål gällande överklagan av beslut om skolskjuts (mål nr 14632-

20), Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0611-7, Dom i överklagande av beslut om skolskjuts (mål nr 14631-20), 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0681-8, Beslut att avskriva målet (Mål nr 15645-20) gällande skolskjuts, 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2020/0690-5, Yttrande med anledning av anmälan mot Håstensskolan i Varbergs 

kommun (dnr: 2020:8664), Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0028-1, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-2, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-3, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-4, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-5, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-6, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-7, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-8 Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-9, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0031-1, Beslut att överlämna anmälan avseende Bläshammar skola till Varbergs 

kommun, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0036-1, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-2, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 
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FGN 2021/0036-3, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0052-2, Anmälan omfattande skolfrånvaro för elev på Buaskolan, rektor 

Buaskolan 

FGN 2021/0052-3, Anmälan omfattande skolfrånvaro för elev på Trönninge skola, rektor 

Elisabeth Thelne 

FGN 2021/0102-4, Beslut Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

”skolmiljarden”, Skolverket 

FGN 2021/0103-1, Beslut om redovisning Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 

2019/2020 (Dnr 8.1.2-2020:0033430), Skolverket beslutar att ni ska återbetala 133275 

kronor, Skolverket 

FGN 2021/0103-2, Beslut om redovisning Statsbidrag för anställda i lågstadiet för 

2019/2020 (Dnr 8.1.2-2020:0035838), Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan 

återkrav, Skolverket 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2021-01-13 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2021-01-20 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2021-01-27 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2021-02-03 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2021-02-10 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 

 



Ordförande/förvaltningschef informerar



Övriga frågor
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