
Kallelse/underrättelse 
2020-09-22 

1 (2) 

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 28 september, klockan 08.30 – 14.00 

Plats Förskole- och grundskoleförvaltningen Stadshus C, lokal Kommunfullmäktiges 
sessionssal C1

Ärenden 

08.30 

09.40 Fika
10.00 

 

11.30 Lunch 

12.30 

1. Val av justerare, förslag:Peter Stoltz (S)

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Delårsrapport 2020 (FGN 2020/0190-10)

5. Information månadsrapport augusti

6. Information Resursfördelningsmodell

7. Förslag till beslut - Riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och

pedagogisk omsorg (FGN 2020/0420-1)

8. Information Skolblad grundskola

9. Information Återkoppling: uppdrag från nämnd i samband med

beslut om Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 (FGN 2020-

1-20 § 1)

10. Rektors anmälan och återrapportering om

kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier

11. Delegeringsbeslut/meddelanden

12. Ordförande/förvaltningschef informerar

13. Övriga frågor

14. Tema: Skola för alla

15. Barn- och elevhälsaplan (BUN 2017/0550-5)

Hanna Netterberg 

Ordförande 



Varbergs kommun Kallelse/underrättelse 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 2020-09-22 2 (2) 

Cornelia Gustafsson 

Sekreterare 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2020-09-14 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 104 Dnr FGN 2020/0190 

Delårsrapport 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. godkänna redovisning delårsrapport 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Förskole- och grundskolenämnden avger efter augusti 2020 en 
delårsrapport med uppföljning avseende mål, ekonomi och personalfrågor 
samt avvikelser mot planerad verksamhet. Vad gäller målen beskrivs 
arbetet som gjorts under perioden januari till och med augusti. 

Rapporten beskriver också det ekonomiska utfallet per 31 augusti 2020 
tillsammans med en prognos för helåret. Vidare görs en uppföljning av 
personalfrågor avseende personal- och kompetensförsörjning och 
motiverade medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskolenämndens delårsrapport 2020 

Övervägande 
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Delårsrapport 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

         1. godkänna redovisning delårsrapport 2020.

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden avger efter augusti 2020 en delårsrapport 
med uppföljning avseende mål, ekonomi och personalfrågor samt avvikelser 
mot planerad verksamhet. Vad gäller målen beskrivs arbetet som gjorts under 
perioden januari till och med augusti. 

Rapporten beskriver också det ekonomiska utfallet per 31 augusti 2020 
tillsammans med en prognos för helåret. Vidare görs en uppföljning av 
personalfrågor avseende personal- och kompetensförsörjning och motiverade 
medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskolenämndens delårsrapport 2020 

Övervägande 
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag. 

Ekonomi och verksamhet 
Nämnden kommer under hösten få en återbetalning från servicenämnden för 
lägre måltidskostnader för perioden januari till och med augusti 2020 med 
+2,1 mnkr. Prognosen för helåret 2020 är att förskole- och 
grundskolenämnden förväntas göra ett överskott för året med +2,1 mnkr.

Verksamheterna har arbetat aktivt utifrån nämndens målstyrning.  Nämndens 
mål är: Skola för alla, Motivation för lärande och Tillit för förbättring. 
Förvaltningsövergripande arbete pågår i relation till varje nämndsmål. 
Preliminära resultat visar att årskurs nio elever fortsatt når höga resultat och 
andel elever som når gymnasiebehörighet är högre än i riket. Resultaten är 
dock lägre än förra året. Preliminär statistik visar att elevernas genomsnittliga 
meritvärde fortsatt är på höga nivåer men lägre än förra årets rekordår. 
Kompetensförsörjningen visar på en god kvalitet där utbildningsnivå och 
behörigheter är hög i verksamheterna. 
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Samråd 
Samråd sker i förvaltningens samverkansgrupp. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Ing- Marie Rundwall Charlotta Sandahl Edemyr 

Tf Förvaltningschef  Tf avdelningschef ekonomi och 

lokaler 

Protokollsutdrag 
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Verksamhetsberättelse 

Förskole- och grundskolenämnden 

Hänt i verksamheten 

Verksamheterna har likt hela skolsverige påverkats av Covid-19. Närvaron för barn, elever 
och personal minskade under våren men trots pandemin har förskola, fritidshem, grundskola 
och grundsärskola fortsatt kunnat bedrivas i hela kommunen. Vissa enheter är mer drabbade 
än andra kostnadsmässigt men på totalen ser förvaltningen inte ökade kostnader i nuläget. 
För eleverna har nationella prov, PRAO och yrkesmässa för årskurs 8 ställts in. 

Under våren har förskolorna och skolorna arbetat fram utvecklingsplaner som visar 
verksamheternas arbete med nämndens mål. Flera övergripande utvecklingsprocesser pågår 
också för målarbetet. 

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. 

Preliminära resultat visar att årskurs 9 eleverna fortsatt når höga resultat och andel elever 
som når gymnasiebehörighet är högre än i riket. Resultaten är dock lägre än förra årets 
rekordår. 
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Målredovisning 

Verksamheterna har under våren aktivt arbetat utifrån nämndens målstyrning. Under 2019 
beslutade nämnden om tre nya mål för verksamheterna, och en förvaltningsövergripande 
verksamhetsplan arbetades fram tillsammans med rektorer och övriga chefer. Under våren 
har i stort sett samtliga förskolor och skolor arbetat fram utvecklingsplaner som visar det 
konkreta arbete som genomförs på varje förskola och skola för utvecklingsarbetet med 
nämndens mål. Från ledningsgruppen har likvärdighet, långsiktighet och delaktighet varit 
ledord i målarbetet. 

Skolutvecklingsarbete som stärker grunduppdraget och nämndens mål och inriktningar är 
flera och har ofta pågått under lång tid i verksamheterna. Nedan beskrivs 
förvaltningsövergripande arbete som pågår i relation till 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. 

För att nå en hög och likvärdig kvalitet i hela Varberg arbetar hela förvaltningen med att 
utveckla undervisningen. I förskolan är det stort fokus på att utveckla utbildningen och 
undervisningen i enlighet med den reviderade läroplanen från 1 juli 2019. Stöd för lärares 
samarbete att utveckla ämnesundervisningen, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 
förskola och skola, forskarsamarbete för matematikutveckling i Varberg samt riktad 
kompetensutveckling mot fritidshemslärare är några av förvaltningens långsiktiga 
utvecklingsprocesser för att stärka undervisningsuppdraget. Samarbete med Skolverket för 
flerspråkiga barns och elevers lärande är en nystartad insats finansierad av statsbidrag, som 
syftar till att kompetensutveckla personal och öka kvaliteten i förskolans och skolas 
utbildning för målgruppen under de kommande åren. I kartläggnings- och planeringsarbetet 
har flera förvaltningar deltagit för att se helhetsbehoven för målgruppen. 

Riktat stöd till grundskolorna utifrån behov har också genomförts för specifikt innehåll 
såsom bedömarkompetens, läsutvecklingsinsatser i de yngre åren samt fördelning av 
ekonomiska medel utifrån statsbidraget likvärdig skola. 

För att stärka skolornas förutsättningar att genomföra grunduppdraget likvärdigt pågår 
översyn och justeringar av skolorganisationen. Under året har Rolfstorps skola och 
Väröbackaskolan påbörjat sin utökning för att bli F-9 skolor. I särskolan har ett arbete 
påbörjats för att de två särskolorna i Varberg ska arbeta mot att bli en organisation. 

Preliminära resultat visar att årskurs 9 eleverna fortsatt når höga resultat och andel elever 
som når gymnasiebehörighet är högre än i riket. Resultaten är dock lägre än förra året och 
fler skolor än tidigare har resultat under rikets genomsnitt. Under hösten kommer analyser 
att genomföras tillsammans med rektorerna för att få djupare kunskap om utvecklingen och 
fler perspektiv än betyg kommer att inkluderas i årsredovisningen. 

Motivation för lärande 

Målet är att barns och elevers drivkraft, nyfikenhet och kritiska förhållningssätt utvecklas i 
ett motivationsfrämjande lärande. Lärandet och samverkan med det omgivande samhället 
ska utveckla valkompetens för medvetna val i det livslånga lärandet. 

Pågående arbete för nämndsmålet är systematiserat för framförallt skola-arbetsliv 
samarbetet och digitaliseringen i förskola och skola. Vissa skola-arbetsliv träffar har fått 
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ställas in på grund av pandemin, medan andra har genomförts som planerat eller digitalt. 
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 för att stärka det pedagogiska perspektivet. Bland annat har modellskolor 
infört nya digitala lärverktyg för att utveckla undervisningen med positivt resultat. 
Uppföljning har även skett för att optimera de kommunlicenser av olika tjänster lärarna kan 
nyttja för att stärka undervisningen. Kompetensutveckling för lärare har haft fokus på 
programmering. 

Under vårens analys utifrån elev-, lärar- och rektorsperspektivet i kvalitetsarbetet framgår att 
det motivationsfrämjande lärandet är ett utvecklingsområde för grundskolan. Arbete pågår 
tillsammans med rektorerna i grundskolan för att identifiera hur pågående och eventuellt nya 
utvecklingsprocesser ytterligare kan stärka elevernas motivation och delaktighet. 

Preliminär statistik visar att elevernas genomsnittliga meritvärde fortsatt är på höga nivåer 
men lägre än förra årets rekordår. Jämförelser med riket finns ännu inte tillgängligt för 
meritvärdet. Under hösten kommer analyser att genomföras tillsammans med rektorerna för 
att få djupare kunskap om utvecklingen och fler perspektiv än betyg kommer att inkluderas i 
årsredovisningen. 

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. 

Under våren har fokus varit på rektorernas ledarskap. Förvaltningsövergripande arbete pågår 
för att fördjupa tillitsbaserad styrning och ledning med rektorerna, vilket också har 
praktiserats genom rektorernas arbete med utvecklingsplaner ihop med sina medarbetare 
och att rektorerna har dialog om ledarskapsfrågor kontinuerligt i mindre lärgrupper. 
Förvaltningens alla chefer har tillsammans haft dialog om mål och ekonomi under våren för 
prioriteringar av verksamhetsåret 2021 och framåt. 

Satsningar på ledande lärare och andra roller i verksamheterna är också i fokus utifrån den 
tillitsbaserade styrningen. I förskolan pågår kartläggning och analys ihop med rektorerna om 
hur ett förvaltningsgemensamt arbete kan stärka ledande roller, och i grundskolan har 
rekrytering av ny förstelärarperiod genomförts under våren. Nätverk för ledande roller såsom 
lärledare och förstelärare i skola samt specialpedagoger i förskola och skola pågår sedan 
tidigare och är en viktig arena för att bidra till de olika rollernas uppdrag. 

Pågående förbättringsarbete för att bedriva en alltmer effektfull verksamhet och med stärkt 
förvaltningsövergripande stöd har inneburit ett antal nya e-tjänster för verksamheterna, 
utvecklat systemstöd för cheferna och andra medarbetare samt riktat arbete med att minska 
matsvinn med mera. 

Kompetensförsörjningen visar på god kvalitet. Utbildningsnivå och behörigheter är hög i 
verksamheterna, rekryteringen inför läsåret 20/21 har varit framgångsrik och tjänsterna har i 
stor utsträckning kunnat tillsättas med behörig personal. Gentemot tidigare år är 
rektorsomsättningen låg, vilket delvis antas vara resultat av satsningar på rektors ledarskap 
genom dialog om ledarskapsfrågor och utrymme för långsiktighet i rektors ledning genom 
utvecklingsplaner och andra insatser. 
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Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning 

Betydelsefulla händelser  

Mål och ekonomi 

Alla förvaltningens chefer har tillsammans arbetat med nämndens mål och med 
förvaltningens budget inför 2021 och framåt. På lärmöten, där alla förvaltningens chefer 
möts, och på rektorsmöten under våren har lägesbeskrivningar, fördjupningar och dialog haft 
fokus på mål och ekonomi för mandatperioden. Flera av mötena har genomförts digitalt. 

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. Vissa enheter är mer drabbade än 
andra kostnadsmässigt men på totalen ser förvaltningen inte ökade kostnader i nuläget. 

För eleverna har nationella prov, PRAO och andra möten med samhället ställts in. Hur 
pandemin eventuellt påverkat resultatutvecklingen är svårt att avgöra. 

Förskole- och grundskolenämnden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ger 
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. Dagligen rapporteras frånvaro både 
gällande barn, elever och medarbetare för att få en helhetssyn över hur detta påverkar våra 
verksamheter. 

På alla förskole- och skolenheter har man arbetat med att ta fram en handlingsplan för att ha 
beredskap att hantera en eventuell nedstängning av enheter. På övergripande 
förvaltningsnivå har det tagits fram en handlingsplan som startar om direktiv ges som 
innebär att verksamheter ska stängas för att minska smittspridning. 

Skolorganisation 

I ett växande Varberg och i arbetet för en likvärdig utbildning är justeringar av nuvarande 
skolorganisation viktiga förutsättningar för verksamheterna. Under våren öppnade Håstens 
förskola där omsorg, utveckling och lärande kan möjliggöras för 140 barn. I grundskolan har 
Rolfstorp skola och Väröbackaskolan utökats med årskurser i mellanstadiet i sin resa mot att 
bli F-9 skolor. I särskolan har ett arbete påbörjats för att de två särskolorna i Varberg ska 
arbeta mer gemensamt. Förändringarna utgår från nämndens inriktningsbeslut som innebär 
att skolorna ska följa stadieindelning, ha maximalt en övergång för eleverna under deras 
grundskoletid, och att övergång till mottagande skola ska ske vid en och samma årskurs.. 

Skolbibliotek 

Skolbibliotekens organisering förändrades under våren. Ledningen på förvaltningen planerar 
för en mer hållbar och långsiktig lösning, och under hösten kommer förvaltningen att arbeta 
intensivt för att skapa förutsättningar för likvärdiga skolbibliotek som bidrar till elevernas 
språkutveckling, läsförmåga och läsintresse samt medie-och informationskunnighet. 
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Förskola och pedagogisk omsorg 

Förskoleverksamheten visar på ett överskott på +6,2 mnkr jämfört mot den periodiserade 
budgeten. Verksamhetens kostnader har varit lägre jämfört med den periodiserade budgeten 
till och med augusti. 

Löner 

Den största orsaken till den positiva avvikelsen är överskott gällande löner +11,5 mnkr vilket 
beror på den periodisering som är lagd som behöver justeras till nästkommande år. Viss del 
av överskottet beror på VAB och sjukfrånvaro där inte vikarier tagits in i den utsträckning 
som vanligt då det funnits färre barn i verksamheterna vilket är en av effekterna av Covid-19. 

Resursfördelningen 

Resursfördelningen visar ett underskott på -3,7 mnkr mot den periodiserade budgeten. 
Verksamheten har fler barn under våren för att sedan bli färre barn på hösten, vilket inte 
speglas i årets periodisering. I resursfördelningen finns även 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. 

Måltider och lokaler 

Nämnden har ökade kostnader för måltider och lokaler med -1,5 mnkr delvis beroende på att 
besparingen på tillagningsköken inte kommer genomföras i samklang med nämndens 
tidigare beslut, men planen är att besparingen kan bäras inom förskolans totala ram samt 
ökade kostnader för Håstens förskolas tillagningskök i form av kostnad för kock som inte 
fanns inkluderad i budget. Här ingår även kostnader för avetablering av Österängens 
förskola. 

Övriga 

Smärre avvikelse på -0,1 mnkr. 

Antalet barn i förskolan är fler än budgeterat vilket ger en positiv ekonomisk effekt för 
verksamheten. Avstämningen av barnantalet för perioden juli-september sker den 15 
september varefter man får en tydligare bild av barnantalet. Jämfört mot föregående år så 
finns det fler barn i verksamheten. 

Nämnden ser att vistelsetiderna som ökade under 2019 tenderar att fortsätta öka även under 
2020 för barn som vistas mer än 40 timmar. Det gäller både inom den kommunala förskolan 
och inom fristående förskola. Nämnden ser även att de barn som vistas upp till 15 timmar i 
verksamheten ökar. Denna tendens kvarstår även i samband med rapporteringen av 
delårsbokslutet 2020. För att få fler mätpunkter och därmed en tydligare analys planeras en 
fördjupad analys av vistelsetiderna under hösten 2020 efter avläsningspunkten den 15 
oktober. År 2020 är med Covid-19 ett annorlunda år, vilket gör det svårare att dra större 
slutsatser av statistik. 

Andelen lediga plaster och beläggningen på förskolorna totalt i kommunen följs nogsamt 
varje månad. 

I nuläget är prognosen att förskoleverksamheten har en budget som med god marginal är i 
balans. Det finns dock en risk att effekten av Covid-19 med högre arbetslöshet och 
permitteringar kan påverka barnens vistelsetid, vilket leder till en ökad andel 15 timmars 
barn. Detta i sin tur påverkar resultatet negativt vilket gör att det är svårt att vara mer precis. 
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Grundskola och fritidshem 

Grundskola och fritidshem visar på ett överskott på +16,6 mnkr. 

Löner 

Avvikelsen beror till största delen på ett överskott av löner på +8,4 mnkr beroende på VAB 
och sjukdom. Vikarier har inte tagits in i den utsträckningen som vanligt då det funnits färre 
elever i verksamheterna vilket är en av effekterna av Covid-19. Överskottet beror även på att 
lönerna är förskjutna jämfört mot den periodiserade budgeten. 

Resursfördelningen 

Den periodiserade resursfördelningen avviker mot verkligt utfall med + 0,9 mnkr. Det beror 
delvis på en lägre budgeterad intäkt avseende tilläggsbelopp än verkligt utfall, då 
verksamheten i samband med att budget läggs inte vet vilka barn som kommer behöva extra 
stöd. I resursfördelningen finns även en ökad kostnad inom fritidshem med - 0,5 mnkr då 
nämnden beslöt att frysa elevpengen under april till och med juni på grund av covid-19. 

Statsbidrag 

Avvikelsen på +3,4 mnkr beror till största delen på statsbidrag som ligger utanför budget 
men även på fördelningen av maxtaxa och statsbidrag Karriärtjänster. De statsbidrag som 
ligger utanför budget avser statsbidrag för lärarassistenter, skapande skola, högskolestudier, 
papperslösa barn och elevhälsa. Dessa statsbidrag kommer följa planen och kommer inte ge 
några överskott vid årets slut. 

Måltider 

På grund effektiviseringar inom måltider som inte ger full effekt under 2020, påverkar detta 
verksamheten med -1,2 mnkr. 

Material och läromedel 

Material och läromedel visar ett överskott med +3,3 mnkr vilket till största delen beror på att 
inköp av läromedel och projektorer ligger förskjutna jämfört med periodiseringen. Därutöver 
finns indragna aktiviteter avseende projekt "skola- och arbetsliv" som beror på Covid-19. 

Övriga 

Simtest och träningslokalen Tresteget faktureras inte till nämnden varje månad, dock ligger 
budgeten för dessa kostnader fördelad månadsvis. Detta ger ett överskott mot den 
periodiserade budgeten med +0,7 mnkr. Mindre avvikelse finns bland annat avseende 
barnomsorgsavgift inom fritidshem och överskott av tidigare reserveringar + 1,1 mnkr. 

Antalet elever i den kommunala skolan är fler än budgeterat vilket ger en ökad kostnad för 
nämnden. Antalet elever bokförda i annan kommun, men som går i Varberg är färre än 
budgeterat vilket minskar nämndens intäkter. 

Grundskolan i Varberg visar på ett ökat elevantal vilket även gäller för de fristående skolorna. 
Bedömningen är att nämnden hanterar detta genom att följa upp löpande och agera 
återhållsamt. 

Elevhälsan följer budget. 

Fritidshemsverksamheten visar färre barn inom verksamheten jämfört mot budget. Detta 
följs upp månatligen. 
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 Lindbergs 

 Åskloster 

 Göthriks 

 Spannarp 

 Prästakullens förskola 

Under 2020 kommer det finnas behov av att komplettera utemiljöer som inte inryms i de 
projekt som ingår i samarbetet med serviceförvaltningen. De 140 tkr som återstår i budget för 
året 2020 kommer att nyttjas. 

Utemiljö grundskola (36013) - De utemiljöarbeten som genomförs under 2020 är: 

 Almers skola 

 Sibbarbs skola 

Lindbergs skolas utemiljö skulle genomföras under 2020 men projektet är framskjutet. Det 
kan komma att finnas behov av att komplettera olika utemiljöer där exempelvis Almers är en 
av dessa miljöer. För att skapa en likvärdighet krävs många insatser och därmed kommer 
pengarna att nyttjas. 

Verksamhetsinvesteringar BUN (36101) - Verksamhetsinvesteringar innebär för året 
2020 allt från tillgänglighetsanpassningar på Lindbergs skola till komplettering av 
inventarier på Bosgårdsskolan och Vidhögeskolan. Det finns också träslöjdsalar som behöver 
åtgärdas och kompletteras. Rolfstorps skola kommer göra inköp inför att ta emot elever i 
årskurs fyra. 

En del av resurserna motsvarande 800 tkr kommer att nyttjas för att förstärka och 
underhålla befintlig IT-struktur. Alla medel som är avsatta kommer att nyttjas. 

Prognosen för helår 2020 är att Håstens förskola, inventarier kommer få ett överskott med 
0,5 mnkr. Övriga projekt förväntas hålla ramen. 
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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. 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 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 har varit 
framgångsrik och tjänsterna har i stor utsträckning kunnat tillsättas med behörig personal. 
Störst utmaning när det gäller nyrekrytering finns i grupperna slöjdlärare, lärare i ma/NO 
och 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 första 
halvåret 2020 har personalomsättningen minskat i förhållande till tidigare år. 

Förskole- och grundskolenämnden arbetar långsiktigt med aktiva åtgärder för en fortsatt 
framgångsrik kompetensförsörjning. Exempel på insatser är VFU-samarbetet 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 vidareutveckla personalen 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 skapas för pedagoger att 
kunna fokusera på undervisningen genom att andra yrkesgrupper tillförs organisationen. 
Detta kommer också att ställa krav på förändrade arbetssätt. 

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 
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bidrar till att skapa intern stolthet. I medarbetarundersökningar framgår att en stor del av 
personalen inom förskole- och grundskolenämndens verksamheter trivs bra med såväl 
arbetsuppgifter, arbetskamrater som sin närmaste chef. 

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. 

Förskole- och grundskolenämndens systematiska arbetsmiljöarbete 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. 

Under 2020 har den pågående pandemin (Covid-19) skapat speciella förutsättningar Den 
osäkra situationen i vardagen har ställt krav på stor flexibilitet och i vissa fall en ökad 
arbetsbelastning samt en oro över en ökad risknivå. De långsiktiga effekterna av pandemin är 
svåra att bedöma men den allvarliga situationen har även lett till positiva lärdomar. 



Information månadsrapport augusti 



Information Resursfördelningsmodell 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 106 Dnr FGN 2020/0420 

Förslag till beslut - Riktlinje för tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. upphäva ”Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg” beslutad 2013-11-04 § 152 (dnr BUN

2013/0414) och ”Plan för tillsyn av fristående förskolor” beslutad 
2015-06-22 § 93 (dnr BUN 2015/0286)

2. Anta ny riktlinje ”Riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg” (FGN 2020/0420)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg som kommunen lämnat godkännande för. Det övergripande syftet 
med tillsynen är att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som granskas 
och att verka i förebyggande syfte. Viktiga områden i tillsynen är 
kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten. Tillsynen omfattar 
samtliga områden i läroplanen och ska tjäna både som kontroll av 
regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten.  

Tillsynen har en förebyggande funktion och kommunen ska inom ramen för 
sin tillsyn lämna råd och vägledning till de huvudmän som kommunen 
granskar. 
I kommunens tillsynsuppdrag ingår det att fatta de beslut om åtgärder som 
kan behövas för att huvudmannen ska rätta fel som upptäcks vid 
granskningen. 

Sedan 1 januari 2019 ställs det särskilda krav på ägar- och ledningskretsen 
samt på ekonomiska förutsättningar för enskilda huvudmän. De nya 
bestämmelserna innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i 
sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. Syftet med 
bestämmelserna är att säkerställa är att den som vill bedriva fristående 
verksamhet ska ha förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt och 
med god kvalitet.  

Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande riktlinjer och arbetssätt 
och bedömer att det finns möjlighet att utveckla och förbättra tillsynen inom 
flera områden. Det handlar primärt om att tydliggöra tillsynsprocessens alla 
delar och öka likvärdighets och kvalitetsperspektivet ytterligare, vilket 
säkerställer effektiv tillsyn och rättssäkra beslut.  Det handlar också om att 
säkerställa att ägar- och ledningsprövning genomförs på ett systematiskt sätt 
utifrån gällande lagkrav.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.  
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Övervägande 

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att säkerställa att tillsynen 
genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt, och lever upp till de krav 
som ställs på kommunen som tillsynsmyndighet. Förvaltningen föreslår att 
en ny riktlinje antas; som förtydligar alla delar i tillsynsprocessen bidrar till 
en mer systematisk och effektiv tillsyn där likvärdighet och pedagogisk 
kvalitet är i fokus.  

Skolinspektionens har i sin granskning ”Kommunernas tillsyn av fristående 

förskolor, 2016” konstaterat att kommuners arbete med tillsyn behöver 

utvecklas på flera områden. I granskningen bedömer Skolinspektionen att 

kommunerna behöver utveckla arbetet med hur förskolorna granskas 

utifrån läroplanens mål och uppdrag. Flera kommuner har inte tagit fram 

bedömningsunderlag och kriterier utifrån läroplanens krav för att kunna 

bedöma hur väl förskolorna lyckas med sitt uppdrag. Detta medför att 

kommunerna inte får tillräckligt med kunskap om den pedagogiska 

kvaliteten. Det konstateras också att majoriteten av kommunerna behöver 

utveckla arbetet med att fatta beslut om ingripande åtgärder när de 

upptäcker brister i verksamheten.  

Sammanfattningsvis konstaterar Skolinspektionen att kommuners arbete 
med tillsyn behöver utvecklas genom att:  

 göra mer fördjupade analyser, 

 utveckla mer systematiska bedömningar av förskolans pedagogiska 

uppdrag, 

 Upprätta tydligare beslut och 

 Följa upp att identifierade brister åtgärdas.  

 

Mot bakgrund av de krav som ställs på kommunen som tillsynsmyndighet 

utifrån skollagen och de slutsatser som Skolinspektionen kommit fram till i 

sin granskning, bedömer förvaltningen att det är nödvändigt att ha riktlinjer 

som tydliggör hela tillsynsprocessen från initiering till beslut och 

uppföljning. I det förslag på riktlinje som presenteras har 

bedömningsområden och bedömningskriterier tagits fram för att säkerställa 

att kommunen får tillräckligt med information för att bedöma den 

pedagogiska kvaliteten. Säkerställande av information kring verksamheterna 

möjliggör fördjupade analyser och bättre bedömning- och beslutsunderlag, 

vilket i sin tur leder till rättssäkra beslut och effektiv tillsyn. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förvaltningens ledningsgrupp  
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Förslag till beslut - Riktlinje för tillsyn av 

fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. upphäva ”Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg” beslutad 2013-11-04 § 152 (dnr BUN 2013/0414) och ”Plan för 
tillsyn av fristående förskolor” beslutad 2015-06-22 § 93 (dnr BUN 
2015/0286)

2. Anta ny riktlinje ”Riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg” (FGN 2020/0420)

Beskrivning av ärendet 
Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
som kommunen lämnat godkännande för. Det övergripande syftet med 
tillsynen är att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som granskas och att 
verka i förebyggande syfte. Viktiga områden i tillsynen är kvalitetsarbetet och 
den pedagogiska verksamheten. Tillsynen omfattar samtliga områden i 
läroplanen och ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som 
återkoppling till verksamheten.  

Tillsynen har en förebyggande funktion och kommunen ska inom ramen för sin 
tillsyn lämna råd och vägledning till de huvudmän som kommunen granskar. 
I kommunens tillsynsuppdrag ingår det att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att huvudmannen ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. 

Sedan 1 januari 2019 ställs det särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt 
på ekonomiska förutsättningar för enskilda huvudmän. De nya bestämmelserna 
innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin 
godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. Syftet med 
bestämmelserna är att säkerställa är att den som vill bedriva fristående 
verksamhet ska ha förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt och 
med god kvalitet.  

Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande riktlinjer och arbetssätt och 
bedömer att det finns möjlighet att utveckla och förbättra tillsynen inom flera 
områden. Det handlar primärt om att tydliggöra tillsynsprocessens alla delar 
och öka likvärdighets och kvalitetsperspektivet ytterligare, vilket säkerställer 
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effektiv tillsyn och rättssäkra beslut.  Det handlar också om att säkerställa att 
ägar- och ledningsprövning genomförs på ett systematiskt sätt utifrån gällande 
lagkrav.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.  

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att det finns behov av att säkerställa att tillsynen 
genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt, och lever upp till de krav som 
ställs på kommunen som tillsynsmyndighet. Förvaltningen föreslår att en ny 
riktlinje antas; som förtydligar alla delar i tillsynsprocessen bidrar till en mer 
systematisk och effektiv tillsyn där likvärdighet och pedagogisk kvalitet är i 
fokus.  

Skolinspektionens har i sin granskning ”Kommunernas tillsyn av fristående 

förskolor, 2016” konstaterat att kommuners arbete med tillsyn behöver 

utvecklas på flera områden. I granskningen bedömer Skolinspektionen att 

kommunerna behöver utveckla arbetet med hur förskolorna granskas utifrån 

läroplanens mål och uppdrag. Flera kommuner har inte tagit fram 

bedömningsunderlag och kriterier utifrån läroplanens krav för att kunna 

bedöma hur väl förskolorna lyckas med sitt uppdrag. Detta medför att 

kommunerna inte får tillräckligt med kunskap om den pedagogiska kvaliteten. 

Det konstateras också att majoriteten av kommunerna behöver utveckla 

arbetet med att fatta beslut om ingripande åtgärder när de upptäcker brister i 

verksamheten.  

Sammanfattningsvis konstaterar Skolinspektionen att kommuners arbete med 
tillsyn behöver utvecklas genom att:  

 göra mer fördjupade analyser,

 utveckla mer systematiska bedömningar av förskolans pedagogiska

uppdrag,

 Upprätta tydligare beslut och

 Följa upp att identifierade brister åtgärdas.

Mot bakgrund av de krav som ställs på kommunen som tillsynsmyndighet 
utifrån skollagen och de slutsatser som Skolinspektionen kommit fram till i sin 
granskning, bedömer förvaltningen att det är nödvändigt att ha riktlinjer som 
tydliggör hela tillsynsprocessen från initiering till beslut och uppföljning. I det 
förslag på riktlinje som presenteras har bedömningsområden och 
bedömningskriterier tagits fram för att säkerställa att kommunen får tillräckligt 
med information för att bedöma den pedagogiska kvaliteten. Säkerställande av 
information kring verksamheterna möjliggör fördjupade analyser och bättre 
bedömning- och beslutsunderlag, vilket i sin tur leder till rättssäkra beslut och 
effektiv tillsyn.
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Ekonomi och verksamhet 
Beslutet innebär inga ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser. 
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Agneta Svenberg 

Verksamhetschef förskola 
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1. Inledning 

Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg som kommunen lämnat godkännande för.1 Det övergripande 

syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheter som 

granskas och att verka i förebyggande syfte. Viktiga områden i tillsynen 

är kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten. Tillsynen 

omfattar samtliga områden i läroplanen och ska tjäna både som 

kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten.  

Tillsynen har en förebyggande funktion och kommunen ska inom 

ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till de huvudmän som 

kommunen granskar.2  

I kommunens tillsynsuppdrag ingår det att fatta de beslut om åtgärder 

som kan behövas för att huvudmannen ska rätta fel som upptäcks vid 

granskningen. Kommunen har möjlighet att ingripa för att tillsynen 

ska vara effektiv.3 Ett ingripande syftar till att rätta till brister och att 

säkerställa att reglerna följs i framtiden. När kommunen har 

genomfört en tillsyn, får den granskade verksamheten ett beslut. 

Kommunen har utifrån skollagen möjlighet att fatta beslut utifrån fyra 

typer av ingripanden: föreläggande, anmärkning, avstående från 

ingripande, återkallelse.4 Ett föreläggande får förenas med vite.5 

1.1 Huvudmannens ansvar 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen, bestämmelser som har meddelats med 

stöd av skollagen eller andra befintliga styrdokument gällande 

utbildningen.6 Huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det vill säga 

verksamheten ska följas upp, utvärderas och utvecklas så att de 

nationella målen för verksamheten uppfylls.7 Utbildningen ska vara 

likvärdig för alla som deltar i utbildningen, oavsett var i landet den 

ges.8 

Vid tillsynen så ska kommunen bedöma om huvudmannen uppfyller 

de bestämmelser som verksamheten är skyldig att följa. Granskningen 

utgår primärt från bestämmelser i skollagen och tillhörande 

författningar så som läroplanen för förskolan. Kommunen har vid en 

tillsyn rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra utrymmen 

                                                        
1 26 kap. 4 § skollagen 
2 26 kap. 9 § skollagen 
3 26 kap. 2 § skollagen 
4 26 kap. 10–13 §§ skollagen 
5 26 kap. 27 § skollagen 
6 2 kap. 8 § skollagen 
7 4 kap. 3 och 5 §§ skollagen 
8 1 kap.9 § skollagen 
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som används för verksamheten i den omfattning som behövs.9 

Huvudmannen är skyldig att på kommunens begäran lämna 

upplysningar, tillhandahålla handlingar och material som behövs för 

att tillsynen ska kunna genomföras.10  

1.1.1 Pedagogisk omsorg  

Reglerna för pedagogisk omsorg skiljer sig ifrån de regler som gäller i 

förskolan. Tillsynen omfattar därför inte samma bedömningskriterier 

men görs utifrån samma struktur, anpassad utifrån den pedagogiska 

omsorgens verksamhet. Vad som gäller för pedagogisk omsorg 

förtydligas i kapitel 4. 

1.1.2 Disposition 

De inledande avsnitten redogör för tillsynsprocessen från planering 

och initiering till bedömning, beslut och återkoppling och syftar till att 

tydliggöra strukturen för tillsynen. I kapitel 3 ges en mer ingående 

redogörelse för de övergripande områden som tillsynen fokuserar på 

och vilka delar i utbildningen som granskas för förskolan. I kapitel 4 

förtydligas vad som gäller för tillsyn av pedagogisk omsorg och vilka 

bedömningskriterier som kommunen utgår ifrån. I kapitel 5 ges 

övergripande information om ägar- och ledningsprövning. För att få 

tillräckligt och rätt information om huvudmannens verksamhet 

använder sig kommunen av frågor och frågeformulär som skickas ut 

till huvudmannen innan kommande tillsynsbesök. Frågor och 

formulär utgör en viktig del i bedömningsunderlaget. Blanketter för 

frågor och inhämtande av material har tagits fram för att säkerställa 

tillräcklig och rätt information inför bedömningen inom alla områden. 

Formulären och frågorna är anpassade utifrån bedömningskriterierna 

men kan komma att anpassas utifrån den enskilda verksamhetens 

behov.  

                                                        
9 26 kap. 6 § skollagen 
10 26 kap. 7 § skollagen 
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2.1 Olika typer av beslut 

Kommunen har utifrån skollagen möjlighet att fatta beslut utifrån fyra 

typer av ingripanden: föreläggande, anmärkning, avstående från 

ingripande, återkallelse.11 Ett ingripande syftar till att rätta till brister 

och att säkerställa att reglerna följs i framtiden. 

5.1.1 Föreläggande 

Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas 

där det står vilka åtgärder som måste vidtas. 12 Föreläggandet kan 

också förenas med ett vite, vilket innebär att den ansvarige för 

verksamheten måste betala en fastställd summa pengar om inte 

bristerna åtgärdas inom en viss tid.13 

5.1.2 Anmärkning 

Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan kommunen fatta 

beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas 

med vite eller tvångsåtgärder.14 

5.1.3 Avstående från ingripande 

Kommunen kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva bristerna 

i beslutet om:  

 bristerna vid en tillsyn är mindre 

 verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

 det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda 

skäl mot ett ingripande15 

5.1.4 Återkallelse 

Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan kommunen fatta 

beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för den 

enskilda huvudmannen tills bristerna har rättats till.16 

5.1.5 Inga brister konstaterade  

Om det vid tillsynen inte framkommit annat än att verksamheten 

uppfyller författningarnas krav inom de granskade områdena så 

avslutas tillsynen med ett beslut om det.  
 

 

 

                                                        
11 26 kap. 10–13 §§ skollagen 
12 26 kap. 10 § skollagen 
13 26 kap. 27 § skollagen 
14 26 kap. 11 § skollagen 
15 26 kap. 12 § skollagen 
16 26 kap. 13 § skollagen 
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3. Bedömningsområden 

3.1 Förutsättningar för utbildningen 

Huvudmannen ska ge rektorn, förskollärarna och övrig personal 

förutsättningar, så att utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet. 

Med hög kvalitet avses att den uppfyller nationella mål och svarar mot 

nationella krav och riktlinjer. Rektorn beslutar om hur skolenheten 

ska organiseras och ansvarar för att fördela resurser inom enheten 

utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisningen i 

förskolan ska ske under ledning av förskollärare och utformas så att 

den stimulerar barnets utveckling och lärande. I arbetet med att skapa 

nödvändiga förutsättningar ingår bland annat att säkerställa att 

förskolan har nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, 

samt se till att barngrupperna har en lämplig storlek och 

sammansättning och så att verksamheten i övrigt bedrivs i en god 

miljö. I arbetet ingår också att säkerställa att de rektorer som är 

anställda att leda verksamheten, och den personal som bedriver 

undervisning, har den behörighet och kompetens skolförfattningarna 

kräver för att de ska kunna leda den pedagogiska verksamheten i 

enlighet med målen i läroplanen.  

3.1.1 Bedömningskriterier  

 

 

• Barnens lärande och personliga utveckling 3 kap. 2 §skollagen 

• Utbildningens syfte 8 kap. 2 § skollagen

• Särskilt stöd 8 kap. 9 § skollagen

• Lpfö 18: 1. Förskolans värdegrund och uppdrag: förskolans 
uppdrag, helhetssyn, varje förskolas utveckling, 2.2 Omsorg, 
utveckling och lärande, 2.7 Förskollärarens ansvar i 
undervisningen, 2.8 Rektors ansvar

Undervisningen i förskolan sker under 
ledning av förskollärare och utformas 

så att den stimulerar barnets 
utveckling och lärande

• Syftet och utformningen av utbildningen 1 kap. 4–5 §§ skollagen

• Lpfö 18: 1. Förskolans värdegrund och uppdrag: grundläggande 
värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, 
likvärdig utbildning, förskolans uppdrag. 2.1 Normer och värden, 
2.8 Rektorns ansvar

I förskolan bedrivs ett aktivt och 
medvetet värdegrundsarbete. 

• Lokaler och utrustning 2 kap. 35 § skollagen 

• Barngrupperna och miljön 8 kap. 8 § skollagen 

• Lpfö 18: 1 Förskolans värdegrund och uppdrag, en likvärdig 
utbildning, förskolans uppdrag, helhetssyn

Huvudmannen ser till att 
barngrupperna har en lämplig 

sammansättning och storlek, och att 
barnen i övrigt erbjuds en god miljö
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• Behörighetskrav för rektorer 2 kap. 11 § skollagen

• Befattningsutbildning för rektorer 2 kap. 12 § skollagen 

Huvudmannen ser till att anställda 
rektorer som anställs har pedagogisk 

insikt genom utbildning och erfarenhet, 
samt att de har gått, går eller kommer att 
gå särskild befattningsutbildnng, om de 

omfattas av kravet. 

• Ledning av utbildningen 2 kap. 9–10 §§ skollagen

• Lpfö 18: 2.8 Rektorns ansvarRektorn leder den pedagogiska 
verksamheten i enlighet med målen i 

läroplanen. 

• Rätt att undervisa 2 kap. 13–14 §§ &17–18 §§ skollagen
Huvudmannen ser till att förskollärare i 

förskolan har legitimation och är 
behöriga för den undervisning de 

bedriver, om de inte omfattas av något 
av undantagen från dessa krav. 

• Modersmål 8 kap. 10 § skollagen

• Lpfö 18: 1 Värdegrund och uppdrag, kommunikation och skapande, 
2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Huvudmannen ser till att förskolan ger 
varje barn förutsättningar att utveckla 

både det svenska språket och sitt 
modersmål, det egna nationella 

minoritetsspråket, om barnet tillhör en 
nationell minoritet samt ger varje barn 

förutsättningar att utveckla svenskt 
teckenspråk, om barnet har 

hörselnedsättning, är dövt eller av andra 
skäl har behov av teckenspråk
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3.2 Styrning och utveckling 

Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 

och utveckla utbildningen, i syfte att främja ökad likvärdighet och 

kvalitet.  I arbetet ingår att följa upp de förutsättningar som 

huvudmannen ger förskolenheten, för att de ska kunna ge barnen en 

god utbildning och omsorg. Huvudmannen analyserar verksamheten i 

förhållande till de nationella målen, och beslutar om vilka 

förbättringsåtgärder som behövs och vidtar nödvändiga åtgärder. 

Detta för att huvudmannen bland annat ska kunna avgöra om 

förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet.  

Rektorer ska på förskoleenhetsnivå bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete. Det ska finnas en koppling mellan huvudmannens 

kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med 

förskollärare och övrig personal genomför vid förskoleenheterna. Ett 

annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen och omsorgen är 

likvärdig är en behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen 

anpassas efter barnens behov och förutsättningar. Med resurser avses 

såväl ekonomiska som personalmässiga resurser. Resursfördelningen 

följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken grad 

den främjar barnens utveckling och lärande. 

3.2.1 Bedömningskriterier  

  

 

• Likvärdig utbildning 1 kap. 9 § skollagen

• Huvudmannens ansvar för utbildningen 2 kap. 8-8a §§ skollagen

• Kompetensutveckling 2 kap. 34 §

• Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § skollagen

• Forum för samråd 4 kap. 13 § skollagen. 

• Lpfö 18 2.2 Omsorg, utveckling och lärande & 2.6 Uppföljning, 
utvärdering och utveckling

Huvudmannen fullgör de uppgifter och 
det ansvar som följer av 

huvudmannaskapet. 

• Likvärdig utbildning 1 kap. 9 § skollagen

• Systematiskt kvalitetsarbete 4 kap. 3 & 6 §§ skollagen. 

• Lpfö 18: 2.1 Normer och värden & 2.2 Omsorg, utveckling och 
lärande

Huvudmannen följer upp resultat inom 
utbildningen, i förhållande till de 

nationella målen och dokumenterar 
denna uppföljning

• Likvärdig utbildning 1 kap. 9 § skollagen

• Systematiskt kvalitetsarbete 4 kap. 3 & 6 §§ skollagen

Utifrån en analys av det som 
framkommer i uppföljningen beslutar 

huvudmannen om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder, och dokumenterar 

de beslutade åtgärderna. 
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• Likvärdig utbildning 1 kap. 9 § skollagen

• Systematiskt kvalitetsarbete 4 kap. 3 & 6–7 §§ skollagenHuvudmannen planerar för genomförandet 
av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. 
Planeringen och åtgärderna dokumenteras

• Systematiskt kvalitetsarbete enhetsnivå 4 kap. 4 § skollagen. 

• Lpfö18: 2.6 Uppföljning, utvärdering och utvecklingRektor planerar, följer upp och utvecklar 
arbetet tillsammans med förskollärare och 

annan personal. 

• Lpfö18: 2.5 Övergång och samverkanFörskolan samverkar på ett förtroendefullt 
sätt med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet för
att stödja barnens utveckling och lärande i 

ett långsiktigt perspektiv

• Barnens inflytande 4 kap. 9 § skollagen. 

• Lpfö18: Barns delaktighet och inflytande
Barnen ges inflytande över utbildningen 

och stimuleras att ta en aktiv del i arbetet 
med att utveckla verksamheten

• Likvärdig utbildning 1 kap. 9 §

• Särskilt stöd 8 kap. 9 § skollagen

• Lpfö18: Förskolans värdegrund och uppdrag: En likvärdig utbildning

Huvudmannen fördelar resurserna efter 
barnens olika förutsättningar och behov, 
för att säkerställa en likvärdig utbildning

• Samverkan och anmälan till socialnämnden 29 kap. 13 § skollagen

• Tystnadsplikt 29 kap. 14 § skollagen

Huvudmannen säkerställer att all personal i 
verksamheten har kännedom om 

tystnadsplikten och 
anmälningsskyldigheten till socialtjänsten. 
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4. Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg får erbjudas i stället för förskola och vänder sig till 

barn i samma åldrar som barn i förskolan. Verksamheten ska stimulera 

barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder 

barnen för fortsatt lärande. 17 Pedagogisk omsorg ska utformas med 

respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna.18    

4.1 Krav på verksamheten 

Kraven på pedagogisk omsorg regleras främst i 25 kapitlet i skollagen. 

Även skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande 

behandling gäller för pedagogisk omsorg.19 Däremot har kommunen 

inte tillsynsansvar över att reglerna om åtgärder mot kränkande 

behandling följs, se avsnitt 2.1.3. Vid tillsynen av pedagogisk omsorg 

utgår kommunen från de krav som verksamheten ska uppfylla enligt 

25 kapitlet i skollagen samt hur väl verksamheten arbetar utifrån 

Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.20  

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att 

 verksamheten ska utgå från barnets bästa 

 var och en ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling 

 verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och 

utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

 verksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att den främjar allsidiga 

kontakter och social gemenskap 

 lokalerna ska vara ändamålsenliga 

 barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek 

 det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet 

att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk 

verksamhet kan tillgodoses.21 

 verksamheten ska systematiskt följas upp och utvärderas. 22 

4.1.1 Respekt för barns rättigheter  

Läroplanen för förskolan gäller inte för pedagogisk omsorg. Däremot 

framgår det av förarbetena till skollagen att förskolans läroplan ska 

vara vägledande för all pedagogisk omsorg. Läroplanens avsnitt om 

                                                        
17 25 kap. 2 § skollagen 
18 25 kap. 6 § skollagen 
19 6 kap. 1 § skollagen 
20 Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg 
21 25 kap. 6–7 § skollagen 
22 25 kap. 8 & 10 §§ 
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normer och värden är lika relevanta för pedagogisk omsorg som för 

förskolan och blir en viktig del i tillsynen. Det är viktigt att 

huvudmannen för verksamheten säkerställer att personalen är 

förtrogen med innehållet i såväl förskolans läroplan som skollagens 

bestämmelser.23  

4.1.2 Utveckling och lärande 

Den pedagogiska verksamheten ska stimulera barns utveckling och 

lärande. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 

social gemenskap. Det är viktigt att personalen har kompetens för att 

kommunicera, utmana och stimulera barnen för att verksamheten för 

att skapa en god verksamhet som förbereder för ett fortsatt lärande. 

Det är även viktigt att det finns material och redskap som möjliggör att 

barnen kan undersöka, utforska och leka. Vidare ska den fysiska miljön 

vara trygg, säker, ändamålsenlig och tillgänglig för barnen.24  En del av 

att förbereda barnen för ett fortsatt lärande är att arbeta med barnens 

språkutveckling. Med språkutveckling avses både det svenska språket 

och modersmålet, om det är något annat än svenska. Huvudmannen 

har ansvaret för att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges 

den omsorg som deras speciella behov kräver. Barn kan på grund av 

sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller andra 

svårigheter att tillgodogöra sig verksamheten, ha behov av särskilt stöd 

i sin utveckling.  Det är viktigt att huvudmannen utarbetar rutiner för 

att uppmärksamma dessa barn i verksamheten och att tillhandahålla 

sådan kompetens som krävs för att barnen ska få sådan omsorg som 

förbereder dem för fortsatt lärande.25  

                                                        
23 Prop. 2009/10:165 s. 527 
24 Skolverkets allmänna råd om pedagogisk omsorg s. 18–19 
25 Skolverkets allmänna råd om pedagogisk omsorg s. 21–22 
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4.1.3 Bedömningskriterier  

 

 

• Kvalitetskrav 25 kap. 7 § skollagen
Huvudmannen säkerställer att lokalerna är 
trygga, säkra och hälsosamma för barn att 
vistas i, samt  utformade för en varierad 

verksamhet, som stimulerar barns lärande 
och utveckling såväl enskilt som i grupp.

• Kvalitetskrav 25 kap. 7 § skollagen

Huvudmannen anställer personal sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnets behov 
av omsorg och god pedagogisk verksamhet 

tillgodoses, och ger personalen möjlighet till 
kompetensutveckling. 

• Kvalitetskrav 25 kap. 7 § skollagen
Huvudmannen anpassar barngruppens 
sammansättning och storlek så att det 

enskilda barnets och gruppens behov kan 
tillgodoses

• Samverkan och anmälan till socialnämnden 29 kap. 13 § skollagen

• Tystnadsplikt 29 kap. 14 § skollagen

Huvudmannen säkerställer att all personal i 
verksamheten har kännedom om 

tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten 
till socialtjänsten

• Övergripande krav på verksamheten 25 kap. 6 § skollagen
Verksamheten utformas med respekt för 

barnens rättigheter och motverkar aktivt alla 
former av kränkande behandling

• Övergripande krav på verksamheten 25 kap. 6 § skollagen

Huvudmannen säkerställer att personalen 
arbetar uppmuntrande och stödjande för 

barnens delaktighet och inflytande i 
verksamheten.

• Pedagogisk omsorg 25 kap. 2 § skollagen

• Övergripande krav på verksamheten 25 kap. 6 § skollagen

Huvudmannen säkerställer att personalen 
har förutsättningar att bedriva 

verksamheten så att den stimulerar och 
utmanar barnens utveckling och lärande 

samt förbereder för fortsatt lärande

• Uppföljning och utvärdering 25 kap. 8 & 10 §§ skollagen

• Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg

Huvudmannen följer upp och utvärderar 
verksamheten systematiskt och analyserar 

kvaliteten och bedömer verksamhetens 
utvecklingsbehov. 
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5. Ägar- och ledningsprövning 

Att förskolan har en god ekonomi och en ledning med rätt kompetens 

är viktiga förutsättning för att utbildningen ska kunna genomförs med 

god kvalité i en trygg miljö. Huvudmannen ska löpande säkerställa att 

det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten och att 

ägar- och ledningskretsen uppfyller kraven på erfarenhet och 

lämplighet.  Kommunen har tillsyn över att så är fallet för de fristående 

förskolorna som kommunen godkänt. Detta innebär att kommunen 

inom ramen för sitt tillsynsuppdrag prövar om huvudmannen 

uppfyller kraven. 

5.1 Krav på ägar- och ledningskretsen 

Sedan 1 januari 2019 ställs det särskilda krav på ägar- och 

ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar för enskilda 

huvudmän. De nya bestämmelserna innebär att kommunen ska göra 

ytterligare bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn av 

fristående förskolor.  

Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt 

skärpta krav på ekonomiska förutsättningar att bedriva 

verksamhet. Syftet med den nya lagstiftningen är att den som vill 

bedriva fristående verksamhet ska ha förutsättningar att bedriva 

verksamheten långsiktigt och med god kvalitet. De nya 

bestämmelserna gäller inte pedagogisk omsorg.  

De nya bestämmelserna ställer krav på att huvudmannens ägar- och 

ledningskrets ska:  

 ha erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 

föreskrifter som gäller för verksamheten 

 ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som 

gäller för verksamheten,  

 i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 

för utbildningen. 

 i övrigt bedömas lämpliga 

5.1.1 Huvudmannens personkrets 

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även 

andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens 

verksamhet26:  

 Verkställande direktör och andra som genom en ledande 

ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande 

över verksamheten (faktisk företrädare) 

 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

                                                        
26 2 kap. 5 § skollagen 
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 Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 

 Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i 

flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten 27 

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel 

ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.28 

5.1.2 Krav på insikt 

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av 

personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas 

kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva 

skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö 

samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och 

ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den 

erfarenhet eller insikt som krävs. Det är inte tillräckligt att det finns 

tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form 

av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som 

ska ha den samlade kompetensen.29 

5.1.3 Lämplighet 

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska i övrigt bedömas 

lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att 

fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 

andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och 

ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en 

person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. 

De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid 

prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk 

misskötsamhet.30 

Kommunen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt 

vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in 

uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, 

Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder 

kreditupplysningar.  

5.1.4 Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande 

En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom 

skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet 

eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och 

ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att 

det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten.31 

                                                        
27 2 kap. 5a § skollagen 
28 Prop. 2017/18:158 s. 48 
29 Prop. 2017/18:158 s. 46-47 
30 Prop. 2017/18:158 s. 48-49 
31 Prop. 2017/18:158 s. 46 
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5.1.5 Anmälningsplikt 

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen 

är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till 

kommunen inom en månad efter att bytet av person genomförts. 

Kommunen prövar i samband med anmälan att kraven på ägar- och 

ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt 

är uppfyllda.32 

6. Tidsplan för tillsynen 

Kommunens tillsyn ska säkerställa att huvudmannen lever upp till 

kraven i de lagar och förordningar som gäller. Tillsynsuppdraget är 

omfattande och tidskrävande vilket ställer krav på att tillsynen är 

planerad och väl strukturerad samt att det finns utrymme för att göra 

fördjupade analyser.  

I dagsläget finns det i kommunen 15 fristående huvudmän som 

bedriver förskola och en som bedriver pedagogisk omsorg, och som 

omfattas av tillsynen. Tillsynen planeras i treårsperioder för samtliga 

fristående verksamheter. Kommunen ska i god tid innan planerad 

tillsyn informera huvudmannen om när tillsynen kommer ske.  

En plan för tillsynen ska upprättas för varje treårsperiod och redovisas 

för förskole-och grundskolenämnden. Den första treårsperioden löper 

mellan 2020–2023 och plan för tillsynen ska presenteras för nämnden 

i september. Plan för tillsynen ska redovisas för nämnden innan 

septembers utgång 2020.  

6.2 Löpande granskning 

Utöver de planerade och mer djupgående tillsynstillfällena så sker 

även löpande tillsyn i form av att de fristående verksamheterna 

inkommer med uppgifter till kommunen om verksamheten.  

 Den fristående huvudmannen ska varje månad inkomma med 

uppgifter om antalet placerade barn, deras ålder och 

vistelsetider. Informationen ligger till grund för utbetalning av 

kommunalt bidrag.  

 Den fristående huvudmannen har skyldighet att senast i slutet 

av maj månads utgång inkomma med årsredovisningen med 

räkenskapssammandrag för att kommunen ska kunna granska 

likviditet och kapital i årsredovisning med 

räkenskapssammandrag.  

 Den fristående huvudmannen ska informera kommunen om 

inskrivna barn per den 15 september varje år.  

                                                        
32 2 kap. 5b § skollagen 
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Källor 
 

Skollag (2010:800) 

Förordning om läroplan för förskolan (SKOLFS 2018:50) 

Förvaltningslag (2017:900) 

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom 

välfärden. Prop. 2017/18:158 

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet. Prop. 

2009/10:165 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information Skolblad grundskola



Information Återkoppling: uppdrag från nämnd i samband med beslut 

om Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 (FGN 2020-01-20 § 1)



Rektors anmälan och återrapportering om 
kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

Rektors anmälan och återrapportering av kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier, FGN 2020-09-28 
 
Perioden 2020-08-25 – 2020-09-18 

Diarienummer Förskola Bedömning av 
händelse 

Utförd av personal eller 
barn/elev 

FGN 
2020/0432-1 

Limbacka 
förskola 

Kränkande 
behandling 

personal 

 

 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av 
händelse  

Utförd av 
personal 
eller 
barn/elev 

FGN 
2020/0053-52 

Ankarskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0053-51 

Ankarskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0080-49 

Bläshammar skola 3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0080-50 

Bläshammar skola 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-90 

Bosgårdsskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-91 

Bosgårdsskolan 7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-
104 

Bosgårdsskolan 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-
102 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-
101 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-
100 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-99 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-98 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 
2020/0025-97 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-96 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-95 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-94 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-93 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0025-92 

Bosgårdsskolan 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0031-52 

Furubergsskolan 2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0031-53 

Furubergsskolan 3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0031-54 

Furubergsskolan 5 Sexuella trakasserier barn/elev 

FGN 
2020/0114-32 

Göthriks skola 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0072-21 

Hagaskolan 7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0072-22 

Hagaskolan 7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0072-23 

Hagaskolan 7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0072-24 

Hagaskolan 1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0060-7 

Håstensskolan 7 Kränkande behandling personal 

FGN 
2020/0060-8 

Håstensskolan  7 Kränkande behandling personal 

FGN 
2020/0170-18 

Lindbergs skola 2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0170-17 

Lindbergs skola 2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0170-16 

Lindbergs skola 3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0170-15 

Lindbergs skola 1 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0170-14 

Lindbergs skola 5 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0170-19 

Lindbergs skola 3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0170-20 

Lindbergs skola 3 Kränkande behandling barn/elev 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 
2020/0170-21 

Lindbergs skola 4 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0254-8 

Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0254-7 

Mariedalsskolan F-klass Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0061-34 

Påskbergsskolan 3 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0071-21 

Rolfstorps skola 9 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0071-20 

Rolfstorps skola 7 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0071-22 

Rolfstorps skola 8 Kränkande behandling personal 

FGN 
2020/0054-15 

Skällinge skola 2 Kränkande behandling barn/elev 

FGN 
2020/0039-67 

Trönninge skola 8 Kränkande behandling personal 

FGN 
2020/0039-68 

Trönninge skola 6 Kränkande behandling barn/elev 

 

Diarienummer Återrapportering 
skola 

FGN 2020/0092-8 Bockstensskolan  

FGN 2020/0092-7 Bockstensskolan  

FGN 2020/0092-6 Bockstensskolan  

FGN 2020/0071-19 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0071-18 Rolfstorp skola 

FGN 2020/0039-102 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-103 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-105 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-106 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-107 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-108 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-109 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-110 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-111 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-112 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-113 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-114 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-115 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-116 Trönninge skola  



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
FGN 2020/0039-117 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-118 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-119 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-69 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-70 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-71 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-72 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-73 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-74 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-76 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-77 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-78 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-79 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-80 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-82 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-83 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-84 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-85 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-86 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-87 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-88 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-89 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-90 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-91 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-92 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-93 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-94 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-95 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-96 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-97 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-98 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-99 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-100 Trönninge skola  

FGN 2020/0039-101 Trönninge skola  

FGN 2020/0214-14 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-13 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-12 Väröbackaskolan 

FGN 2020/0214-11 Väröbackaskolan 

 



Delegeringsbeslut/meddelanden



Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2020-09-28 

Perioden 2020-08-21- 2020-09-18 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2019/0568-8, Redogörelse av åtgärder i ärende (SI dnr 2019:7921), 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0003-10, Beslut om utökad vistelsetid, Trönningebjärsvägens 

förskola, rektor Malin Berndtsson   

Delegeringsbeslut FGN 2020/0003-11, Beslut anvisning av plats för barn i behov av särskilt 

stöd i sin utveckling, Ekebo förskola, rektor A Nilsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-139, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Håstensskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-144, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola, 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-145, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bläshammarskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-146, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-148, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-149, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och grund 

av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthrisk skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-150, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och grund 

av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-151, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan 

Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-154, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-158, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och grund 

av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-56, Beslut (avslagsbeslut) val av skola, Påskbergsskolan, , 

rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-57, Beslut (avslagsbeslut) val av skola, Påskbergsskolan, , 

rektor Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-58, Beslut val av skola, Påskbergsskolan, rektor Ingela 

Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0018-14, Beslut val av skola, Bosgårdsskolan, rektor Birgitta 

Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0033-11, Beslut byte av skola, Bläshammar skola, rektor Elin 

Johansson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0034-10, Interkommunal ersättning Avtal om placering av 

barn på förskola, Boställets förskola, Kungsbacka kommun, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-27, Interkommunal ersättning, avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Falkenberg, Apelskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-28, Interkommunal ersättning, avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Kungsbacka, Kullaviksskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-30, Interkommunal ersättning, avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Kungsbacka kommun, Frillesåsskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-31, Interkommunal ersättning, avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Kungsbacka kommun, Frillesåsskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-32, Interkommunal ersättning, avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Kungsbacka kommun, Frillesåsskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-33, Interkommunal ersättning, avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Ljungby kommun, Vittaryd, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-34, Interkommunal ersättning, avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Marks kommun, Sjöbyskolan, verksamhetschef Johan 

Berntsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-35, Interkommunal ersättning, avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Falkenberg, Fegeredsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-36, Interkommunal ersättning avtal om placering i 

grundskola i annan kommun, Falkenberg, Hertigsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-37 Interkommunal ersättning avtal om placering i 

grundskola och fritidshem i annan kommun, Kungsbacka kommun, Frilesåsskolan, 

verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0037-1, Avtal för skolplacering, Oasens skola, verksamhetschef 

Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0037-2, Interkommunal ersättning grundskola och fritidshem i 

annan kommun Göteborg stad, Frölunda Bräcke, verksamhetschef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0057-13, Beslut val av skola, Göthriks skola, rektor Uffe 

Liborius  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0071-55, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 

Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0093-14, Beslut val av skola, Vidhögeskolan, rektor, Ylva 

Erixon  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-14, Beslut byte av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 

Rylander  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-15, Beslut val av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 

Rylander  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-16, Beslut val av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 

Rylander  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-17, Beslut byte av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 

Rylander 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-18, Beslut val av skola, Mariedalsskolan, rektor Annika 

Rylander  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0128-8, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Rolfstorps skola, 

rektor Stefan Allert 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-15, Beslut byte av skola, Hagaskolan skola, rektor Lars-

Gunnar Forslund  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-18, Beslut val av skola, Hagaskolan skola, rektor Lars-

Gunnar Forslund  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138, Beslut val av skola, Hagaskolan skola, rektor Richard 

Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-20, Beslut byte av skola, Hagaskolan skola, rektor Lars-

Gunnar Forslund  



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0161-23, Beslut byte av skola, Håstensskolan 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0161-25, Beslut byte av skola, Håstensskolan, rektor Örjan 

Johansson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0201- 11, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 

Hannerfors  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-127, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-142, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-153, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 

funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönninge skolan, verksamhetschef 

Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-165, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-166, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-167, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-168, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-192, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-193, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-201, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-202, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Kung 

Karl skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-203, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Kung 

Karl skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-206, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-204, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-205, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-208, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-209, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-210, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-211, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Trönninge skolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-212, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-213, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-214, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-215, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Göthriks 

skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-216, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-217, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola och vid växelvist boende, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-218, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Mariedalsskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-219, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindberg skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-220, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-221, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-226, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och vid 

växelvist boende, Håstensskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-227, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och vid 

växelvist boende, Håstensskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson  

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-228, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-229, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-230, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-231, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Väröbackaskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-238, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 

grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers 

skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-239, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-240, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-241, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Mariedalsskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-256, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-260, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorp 

skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-261, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorp 

skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-262, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-265, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorp skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342- 266 Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Mariedalsskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-267, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-268, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-269, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-277, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-278, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönninge skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-279, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-280, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-281, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Montessoriskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-282, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-288, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Sibbarps skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-289, Beslut om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-290, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-291, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-292, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende, Sibbarps skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-293, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 

boende på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 

Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-294, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 

annan skola än den anvisade, Fridaskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-295, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Bockstensskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-296, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Bockstensskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-298, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Hagaskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-300, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönningeskolan, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-301, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Påskbergsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-302, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Påskbergsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-303, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade och växelvist boende, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-304, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Lindbergs skolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-305, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Lindbergs skolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-306, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-307, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 

anvisade, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-309,  Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0342-315, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 

trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers skola, 

verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0388-11, Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident till 

Datainspektionen, 2020-09-11, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0388-14, Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident till 

Datainspektionen, 2020-09-11, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0426-6, Komplettering i mål avseende laglighetsprövning 

enligt kommunallagen, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0427-6, Komplettering i mål avseende laglighetsprövning 

enligt kommunallagen, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-12, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-13, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-14, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 

Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-15, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Göthriks 

skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-16, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 

skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-17, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 

skola, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-20, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Ankarsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-21, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Ankarsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-23, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0430-24, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 

skola än den anvisade, Montessoriskola, verksamhetschef Johan Berndtsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 
Delegeringsbeslut FGN 2020/0434-4, Överlämning av överklagan gällande beslut om 

skolskjuts, verksamhetschef Johan Berndtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2020/0436-2, Svar med anledning av klagomål gällande 

Bockstensskolan F-2 och fritidshem, verksamhetschef Johan Berndtsson 

 

Ordförandebeslut 

Meddelanden 
FGN 2019/0377-10, Beslut uppföljningsbeslut Almers skola, (SI dnr-2018:10842), 

Skolinspektionen avslutar granskningen, Skolinspektionen Göteborg 

FGN 2019/0555, Beslut uppföljning av beslut gällande Buaskolan,  (SI dnr 2019:7959), 

Skolinspektionen avslutar uppföljningen av ärendet, Skolinspektionen Göteborg  

FGN 2020/0026-7, Beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken (Hälsoskyddsenheten), 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ska betala 7364 kr för tillsyn av Håstens förskola, 

Hälsoskyddsenheten  

FGN 2020/0344-10, Beslut uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan 

till Varbergs kommuns klagomålshantering (SI dnr 2020:5354), uppföljningen av ärendet 

avslutas, Skolinspektionen Göteborg 

FGN 2020/0436-4, Beslut uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till 

Varbergs kommuns klagomålshantering (SI dnr 2020:6125) Skolinspektionen bedömer att 

uppföljning av ärendet kan avslutas, Skolinspektionen Göteborg  

FGN 2020/0842, Beslut kränkande behandling av elev på Väröbackaskolan (SI dnr 

2019:9303) Barn- och elevombudsmannen vidtar inga åtgärder, Barn- och 

elevombudsmannen 

FGN 2020/0857-3, Beslut med anledning av anmälan gällande en före detta elev vid 

Buaskolan (SI dnr 2019:7263) Skolinspektionen avstår från att ingripa, Skolinspektionen 

Göteborg  

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2020-09-09 (publicerat i nämndens 

samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), 2020-09-23 (publiceras i nämndens 

samverkansrum 2020-10-01) 

 



Ordförande/förvaltningschef informerar



 Övriga frågor



Tema: Skola för alla 

Resultatindikatorer: Frånvaro; Övergångssamtal/plan; Elevhälsosamtal; Pulshöjande aktivitet/

dag; Anmälningar/återrapporteringar kränkande behandling
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 108 Dnr BUN 2017/0550 

Barn- och elevhälsaplan 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. anta den reviderade barn- och elevhälsaplanen

2. stycke ”Fördjupningsmatematik för elever årskurs 9 på Peder

Skrivares skola. För elever som visat särskild fallenhet och intresse

för matematik. Undervisningen ges för att elev ska få fördjupande

kunskaper i matematik. Därigenom ytterligare stärka dennes

intresse och lust att lära mer om matematik. Undervisningen sker

onsdag eftermiddag och erbjuds elever på kommunala

grundskolan årskurs 9 i Varberg.” (Barn- och elevhälsaplan, sida

14) stryks med hänvisning till att ett utvecklingsarbete initieras på

området elever som behöver mer utmaning i sitt lärande.

Utvecklingsarbetet följas upp och redovisas inom ramen för det

systematiska kvalitetsarbetet i årshjulet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Netterberg (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår förskole- och 

grundskolenämnden besluta enligt förvaltningens förslag med följande 

ändring 

- stycke ”Fördjupningsmatematik för elever årskurs 9 på Peder

Skrivares skola. För elever som visat särskild fallenhet och intresse

för matematik. Undervisningen ges för att elev ska få fördjupande

kunskaper i matematik. Därigenom ytterligare stärka dennes

intresse och lust att lära mer om matematik. Undervisningen sker

onsdag eftermiddag och erbjuds elever på kommunala

grundskolan årskurs 9 i Varberg.” (Barn- och elevhälsaplan, sida

14) stryks med hänvisning till att ett utvecklingsarbete initieras på

området elever som behöver mer utmaning i sitt lärande.

Utvecklingsarbetet följas upp och redovisas inom ramen för det

systematiska kvalitetsarbetet i årshjulet.

Beslutsgång 
Hanna Netterberg (M)., ordf. frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt 

yrkande från ordförande och finner att så sker.  

Beskrivning av ärendet 

Barn- och elevhälsaplanen presenterar riktlinjerna för barn- och 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

elevhälsaarbetet inom förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg. 
Den ska bidra till att säkra alla barns och elevers rätt till en likvärdig 
utbildning och vara en grund för enheternas framtagande av rutiner för 
barn- och elevhälsaarbetet. 

Inför denna revidering har en översyn av barn- och elevhälsaplanen 
genomförts för att kontrollera att den innehåller korrekt information. 
Revideringen omfattar framförallt uppdaterad information inom följande 
områden: 

- det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till barn- och elevhälsan

- beskrivningar av roller och funktioner inom barn- och elevhälsan

- revidering av barnhälsoarbetet i förskolan

- uppdaterad information om tilläggsbelopp

Slutligen har den del av barn- och elevhälsaplanen som rör 
gymnasieskolans delar tagits bort. Hänvisningar till information och 
dokument har även setts över och i de fall det behövts ersatts med aktuella 
hänvisningar och länkar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och elevhälsaplan 

Övervägande 

Nuvarande barn- och elevhälsaplan reviderades senast 2017; förvaltningens 
bedömning är att planen behöver uppdateras för att innehålla korrekt 
information och för att kunna vara ett stöd för verksamheten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förvaltningens ledningsgrupp 



Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad
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2020-09-02 Dnr: BUN 

2017/0550-5 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Cornelia Gustafsson,    
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Inledning 

I Barn- och elevhälsaplanen anges riktlinjerna för kommunens barn- och elevhälsaarbete. 

Det är ett gemensamt uppdrag att säkerställa att alla barn och elever har en god hälsa såväl 

fysiskt som psykiskt. Planen syftar till att skapa gemensamma arbetssätt som främjar barn 

och elevers lärande och utveckling. 

Alla som arbetar inom skolan ansvarar för att uppmärksamma om ett barn inte mår bra eller 

riskerar att fara illa.  Barn och elever ska känna en trygghet och meningsfullhet i skolan. Det 

är när vi samordnar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv på barnet och eleven som vi kan 

sätta in rätt insatser i ett tidigt skede.  

Bästa möjliga möte för lärande 

Allt arbete som sker i skolan ska utgå från skolans värdegrund. Det är när 

värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget som vi skapar bästa möjliga 

möte för lärande.  I skolan möts barn, elever och personal för att utvecklas och lära 

tillsammans. Det är i detta möte vi kan skapa motivation för lärande och utveckling. Vi 

arbetar tillsammans för att skapa goda förutsättningar för att varje barn och elev ska få bästa 

möjliga möte för lärande.   

I Varbergs kommun arbetar vi utifrån ett delaktig- och tillgänglighetsperspektiv med fokus 

på att möta varje enskilt barn och elev utifrån dennes förutsättningar och behov. Det ska 

finnas en tilltro till varje barn och elevs egen ansträngning och delaktighet i sitt eget lärande.  

Alla barn och ungdomar ska må bra och ha en god hälsa. En skola som arbetar förebyggande 

och hälsofrämjande ger en god grund för utveckling och lärande. En viktig del i barn- och 

elevhälsaarbetet består av att öka kunskapen kring barns och elevers förutsättningar, behov 

och levnadsvillkor. Barn- och elevhälsan har en central roll i att skapa förutsättningar för ett 

inkluderande förhållnings- och arbetssätt där arbetet präglas av hållbarhet och långsiktighet. 

Lärandet bygger på barns och elevers 

vardagserfarenheter. Deras berättelser, röster, tankar 

och känslor är centrala för att skapa förutsättningar 

för utveckling. En del i arbetet är att kontinuerligt 

arbeta med likabehandlings- och värdegrundsfrågor. 

Skolan ser över och upprättar inför läsårsstart en 

plan mot diskriminering och annan kränkande 

behandling där konkreta åtgärder lyfts fram för att 

förebygga och förhindra kränkande behandling av 

barn och elever. I arbetet medverkar barn, elever, 

personal och vårdnadshavare. Skolan har också en 

skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för 

verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 

Inom skolan har alla som arbetar en samverkans- och anmälningsskyldighet för att trygga 

barns och elevers mående fysiskt och psykiskt och för att alla ska få möjlighet att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar.  
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Ansvar och stödfunktioner 

Förskol- och grundskolenämnden 

• Att förskola, förskoleklass och grundskola har tillgång till elevhälsans kompetenser.

• Att verksamheterna som helhet inriktas på att nå de nationella målen.

• Vårdgivare och ansvar för elevhälsans medicinska del.

Förskole- grundskoleförvaltningen 

• Organiserar elevhälsaarbetet så att eleverna får stöd efter behov

Rektor 

• Att arbetet i skolan inriktas på att nå de nationella målen.

• Beslutar om åtgärder och att dessa följs upp.

Chef Barn- och elevhälsan 

• Ansvarar för att elevhälsans verksamhet utvecklas i enlighet med gällande

styrdokument.

• En rådgivande roll till verksamhetschefer samt rektorer som stöd i deras lokala

elevhälsaarbete.

• Har även ett samordningsansvar för att möta elevhälsans kompetenser i

utvecklingsfrågor samt uppföljning av de insatser som genomförs.

Verksamhetschef för den medicinska delen/ Medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterska 

• Ansvarig inför tillsynsmyndigheter och dit elev och vårdnadshavare kan vända sig

med frågor som rör elevhälsans hälso- och sjukvård.

• Att fortlöpande upprätthålla och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård

tillgodoser en hög patientsäkerhet.

Elevhälsan- skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog/lärare och skolkurator 

• I nära samarbete med rektor bedömer hur och på vilket sätt skolan ska arbeta med
elevhälsafrågor enligt styrdokument.
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Barn- och elevhälsaarbetet börjar i barn- och elevgruppen och är en integrerad del av förskolans, 
förskoleklassens, grundskolans och grundsärskolans uppdrag. 

Det innebär att alla vuxna som arbetar i förskolan, förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola uppdrag har ett gemensamt ansvar att: 

• Stimulera till verksamhetsutveckling, som bidrar till att skapa miljöer som

främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje barn och elev.

• Har ett helhetstänkande utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå.

• Undanröja hinder för varje barn och elevs kunskapsutveckling.

• Anpassa och utveckla undervisningen och verksamheten utifrån barns och

elevers behov.

• Planera och genomföra undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad

erfarenhet.

• Utgå från barns och elevers egna förmågor samt ta hänsyn till barnets och elevens

tankar och önskemål.

• Främja en hälsosam livsstil, goda matvanor, rörelse och en aktiv fritid.

• Skapar delaktighet och inflytande för barn, elever och vårdnadshavare i barn- och

elevhälsaarbetet.

• Samarbetar med barn och elever, vårdnadshavare och andra funktioner som är

till stöd för barns och elevers utveckling.

• Tidigt uppmärksamma och förebygga utmaningar i barn- och elevgrupp.

• Uppmärksamma, kartlägga, analysera och utvärdera insatta åtgärder för barn och

elever som riskerar att inte nå uppsatta mål.

• Arbeta så att en utvecklingsprocess sätts igång och vidmakthålls

• Delta i kompetenshöjande insatser.

Centrala begrepp 

Hälsofrämjande arbete: Utgår från kunskap om vad som gör att barn och ungdomar 

utvecklas väl och mår bra. Syftar till att stärka eller bibehålla fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, vilket ger generella hälsovinster som riktar sig till alla. Utgångspunkt är 

ett salutogent perspektiv som fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. 

Förebyggande arbete: För att minska risken för ohälsa. Kan rikta sig till alla, men har 

ett specifikt problem- och utvecklingsområde i fokus. Målet är att minska riskfaktorernas 

inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Arbetar med 

förebyggande insatser som bygger på kunskapen om vad som orsakar ohälsa eller vad 

som kan utgöra hinder för nå utbildningens mål. 

Åtgärdande arbete: Hantera problem och situationer som har uppstått i en 

organisation, grupp eller hos individ. 
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Barnhälsaarbetet i förskolan 

I Varbergs kommun har vi en organisation som skapar förutsättningar för att tidigt kunna 

identifiera vilka insatser som det enskilda barnets behov kräver. Olika kompetenser 

arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande för att kunna tillgodose barnens 

olika behov.  

Som stöd i barnhälsaarbetet har rektor i första hand arbetslagen, förskolans 

specialpedagoger och skolpsykolog. Den medicinska kompetensen ansvarar 

Barnavårdscentralen (BVC) för och arbetar på uppdrag av vårdnadshavaren. 

Specialpedagogisk kompetens 

Specialpedagogen inom förskolan har en bred specialpedagogisk kompetens och har 

framförallt en handledande roll. I sitt uppdrag arbetar specialpedagogen tillsammans 

med förskolans rektor och övrig personal för att bidra till verksamhetens pedagogiska 

utveckling och skapandet av goda lärmiljöer. Arbetet är förebyggande och 

hälsofrämjande genom metoder såsom handledning, konsultation, fortbildning och 

kartläggning på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Psykologisk kompetens 

Skolpsykologens ärenden kommer från 

förskolans rektor inom den egna 

teamorganisationen. Uppdraget i 

förskolan är att erbjuda personal sådan 

psykologisk kunskap som behövs för att 

öka kompetens, skicklighet och 

självförtroende i arbetet, som ett led i 

att främja barns hälsa och inlärning. 

Metoder som används i arbetet är 

konsultation, handledning och 

fortbildning. 
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Elevhälsaarbetet i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola. 

Till stöd för elevhälsaarbetet finns ett Elevhälsateam (EHT), där medicinsk, psykologisk, 

psykosocial och specialpedagogisk kompetens ingår. Teamet träffas regelbundet och 

leds av rektor. Även studie- och yrkesvägledare kan delta på träffarna. 

 

 

Elevhälsateamets arbete sker i samarbete och i dialog med pedagogerna/lärarna och 

arbetslagen, vilka utgör ett stöd för rektor inför beslut om hur insatserna 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. 

 

Elevhälsateamets arbete 

• På varje skola finns det ett samlat elevhälsateam bestående av rektor, 

skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och person med specialpedagogisk 

kompetens. Ibland kan även studie- och yrkesvägledare och skolläkare delta. 

• Rektor ansvarar för att elevhälsateamet träffas regelbundet och upprättar 

mötesstruktur. 

• Elevhälsateamet koordinerar och följer upp insatser på ett övergripande plan. 

• Elevhälsateamet driver främjande och förebyggande arbete för en positiv 

lärandemiljö för alla. 

• Elevhälsateamet samarbetar med pedagoger/lärare/arbetslag för att stödja vid 

planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska 

arbetet. 

• Arbetar förebyggande, stödjer, bidrar till utveckling och uppföljning av arbetet 

med extra anpassningar och åtgärdsprogram och arbetet kopplat till 

likabehandlingsplanen. 

• Elevhälsateamet stödjer i arbetet med att följa upp anmälningar av kränkande 

behandling. 

• Elevhälsateamet bistår och arbetar aktivt med att förebygga och kartlägga 

begynnande såväl som hög problematisk skolfrånvaro.  

• Elevhälsateamet och kommunikationsvägarna är kända och tillgängliga för all 

personal och alla vårdnadshavare. 
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Specialpedagogisk kompetens 

Den fördjupade specialpedagogiska kompetensen i skolan innehas av specialpedagog 

och/eller speciallärare. Uppdraget innebär att tillsammans med rektor och övrig 

personal bidra till verksamhetens pedagogiska utveckling och skapandet av goda 

lärmiljöer.  

Personal med specialpedagogisk kompetens stödjer lärarna och medverkar i det    

förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom 

verksamheten. I den specialpedagogiska yrkesrollen ingår att identifiera och anpassa den 

pedagogiska verksamheten efter olika elevers behov för att på ett tidigt stadium skapa 

goda förutsättningar för utveckling och lärande.  

Metoder i arbetet är handledning, konsultation, pedagogiska samtal, fortbildning, 

undervisning, kartläggning och utredning.  

Skolkurator 

Skolkurator är sakkunnig inom psykosociala frågor och socialt arbete. Skolkuratorn ger 

råd och stöd i personliga och sociala frågor till personal, elever samt vårdnadshavare.  

Skolkuratorn ansvarar för att göra en social bedömning i samband med att en elevs 

behov av stöd utreds. Detta skapar förutsättningar för enskild elev att klara skolan och få 

adekvat stöd för sin sociala och emotionella utveckling. Genom samverkan och 

samarbete med skolans övriga personal medverkar skolkurator till att skolan erbjuder en 

god lärandemiljö, förebygger psykisk ohälsa, diskriminering, trakasserier och annan 

kränkande behandling. Skolkuratorn arbetar också i närvaroarbetet på organisation och 

individnivå, är behjälplig med kontakter utanför skolan såsom tillexempel barn- och 

ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagning och föräldrautbildningar. 

      Skolpsykolog 

En del i skolpsykologens arbete är att på organisations-, grupp- och individnivå bidra 

med psykologiska perspektiv på inlärning, främjande lärmiljöer och likvärdig utbildning. 

Skolpsykologens uppdrag riktas mot personal och lärmiljö, men elever och föräldrar ges 

också möjlighet till samtal.  

Metoder i arbetet är konsultation, handledning, fortbildning och utredning. Konsultation 

och handledning till personal är oftast ett effektivt sätt att förändra elevers situation och 

lärmiljö. Stor del av arbetet handlar om pedagogens förhållningssätt, ledarskap och 

samspel med elever. Fortbildning är en del i det främjande och förebyggande arbetet. Vid 

behov kan skolpsykologen även bidra med ändamålsenliga beslutsunderlag till rektor 

och förvaltningsledning.  

Vid tecken på psykisk ohälsa kan skolpsykologen rådfrågas för bedömning och vid behov 

remittera för vidare utredning/behandling inom sjukvården. Vid frågeställningar kring 

intellektuell funktionsnedsättning och skolform genomförs en psykologutredning och 

bedömning inför mottagande i grundsärskola. 
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Elevhälsans medicinska del/skolhälsovård 

Elevhälsans medicinska del består av skolläkare och skolsköterska och är en egen 

medicinsk reglerad verksamhet inom elevhälsan. De utför sitt arbete inom ramen för två 

skilda regelverk, skollagstiftningen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Skolhälsovården tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i 

det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. 

Skolhälsovården identifierar vid hälsobesök tidigt problem eller symtom hos elever som 

kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.  

Skolhälsovården samverkar med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal för 

att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till 

hälsa eller ohälsa. Skolhälsovården handleder och ger konsultation till skolans övriga 

personal. 

Skolsköterskan bevakar elevernas vaccinationstäckning, bidrar med medicinsk kunskap 

inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning. 

Studie- och yrkesvägledare 

Studie- och yrkesvägledare deltar ibland i elevhälsans arbete. Studie- och 

yrkesvägledarens insats rör ofta förändringar och planering av elevers studiesituation.  

Studie- och yrkesvägledaren har genom sin kompetens att vägleda och motivera elever 

också en betydande roll när det gäller att främja närvaro och att förebygga och åtgärda 

frånvaro. Studie- och yrkesvägledaren kan bl a bidra till att skapa ökad motivation hos 

eleverna att nå kunskapsmålen och betona betydelsen av närvaro för att kunna uppnå 

dessa. I möte med studie- och yrkesvägledaren ges den enskilde eleven möjlighet att 

reflektera över sig i relation till olika framtidsvägar. 

Flexteam 

Som en del i skolans arbete med tillgänglig lärmiljö finns flexteam, som består av 

pedagoger med fördjupad kunskap och kompetens inom autismspektrumtillstånd (AST). 

Uppdraget är att genom anpassat förhållningssätt, metodik/arbetssätt möjliggöra ett 

framgångsrikt pedagogiskt arbete med elever inom AST och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), med kartlagt behov 

av detta stöd.  

Arbetet fokuserar på värdegrund, förhållningssätt, 

samtalsmetodik, visuellt tydliggörande pedagogik 

och kommunikation, men också organisatoriska 

anpassningar.  

Målsättningen är att, i ett nära samarbete med 

klasslärare och elevhälsateam, erbjuda anpassade 

individuella flexibla lösningar samt skapa 

tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Detta förväntas 

bidra till ökat välmående, högre skolnärvaro och 

ökad måluppfyllelse. 
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Centralt stöd i det hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande arbetet 

Övergripande psykolog 

Övergripande psykolog är representant för det psykologiska perspektivet i den övergripande 

elevhälsan. En del av uppdraget är att vara delaktig i utvecklingen och driften av en 

resursskola där elever, skolpersonal samt vårdnadshavare ska få möjlighet till stöd utifrån 

komplexa individuella behov. En del av uppdraget består av handledning, konsultation, 

genomförande av fortbildning, lärmiljöanpassningar samt viss utredning inom resursskolan. 

Representant för samarbete med andra aktörer kring de unga exempelvis BVC, habilitering, 

BUP och socialtjänst. 

En del av uppdraget består i att vara konsultativ och handledande till förskolans 

specialpedagoger. 

Språk-, läs och skrivutvecklare 

Är ett stöd till verksamheterna och en resurs i det systematiska kvalitetsarbetet genom att 

initiera, systematisera och utveckla processer som främjar pedagogers skicklighet och 

ledarskap. Insatserna fokuserar språkets betydelse för utveckling och lärande och har en 

tydlig inriktning mot ökad måluppfyllelse. Insatserna riktar sig till lärare och pedagoger i 

samtliga skolformer. 

Anpassad idrottsundervisning (grundskola) 

Specialpedagog med inriktning anpassad idrottsundervisning riktar sig till elever med 

funktionshinder, sjukdom eller bristande motorisk planering och kroppsuppfattning. Stödet 

ges till personal i form av fortbildning, konsultation och handledning eller som en 

individinriktad insats till elev/grupp. Syftet med insatsen är att stärka elevens motoriska och 

fysiska förmågor, kroppskännedom, självkänsla och självförtroende samt att undanröja 

hinder för lärande. Uppdraget initieras av rektor och elevhälsan.  



13 

Specialpedagog med inriktning hörsel/syn 

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

hörsel/synnedsättning från förskola upp till gymnasiet. Syftet med insatserna är att 

främja måluppfyllelsen för 

målgruppen samt att säkerställa en 

tillgänglig lärmiljö.  

Uppdraget initieras av förskolans eller 

grundskolans rektor. Det kan innebära 

råd och stöd gällande hjälpmedel, 

handledning till pedagoger, 

kartläggning av ljud- och ljusmiljön 

samt fortbildning till personal om 

funktionsnedsättningen. 

En viktig uppgift är även att finnas 

med vid övergångar mellan 

verksamheter samt vid 

stadieövergångar inom grundskolan. 

Vid behov kan specialpedagog arbeta 

med enskilda barn i behov av 

språkstöd i samverkan med berörd 

personal och hemmet. 

Övergripande specialpedagoger inom Barn- och elevhälsan 

(grundskola) 

Specialpedagogerna har en utvecklande, stödjande och aktiv roll i arbetet med att 

utveckla skolornas interna tvärprofessionella elevhälsaarbete. Det kan bl. a ske genom 

att vara ett nära processtöd i skolornas interna utvecklingsarbete med det 

hälsofrämjande, förebyggande och närvarofrämjande arbetet. Specialpedagogerna kan 

också ha kartläggande, konsultativa och handledande funktioner. Handledning i grupp 

erbjuds till specialpedagoger och speciallärare samt konsultation till rektor. 

Dramapedagog (grundskola) 

Dramapedagogens uppdrag är att utveckla den psykosociala miljön på gruppnivå för att 

på så sätt gynna en positiv gruppdynamik utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande 

perspektiv. Dramapedagogens arbete förutsätter ett nära samarbete med 

klasslärare/mentor. I vissa fall även med skolkurator och andra kompetenser i 

elevhälsan. Insatsen kan riktas direkt till elevgrupp och/eller som kompetenshöjande 

insats till pedagoger.  



14 

Elever som behöver mer utmaning i sitt lärande 

Fördjupningsmatematik för elever årskurs 9 på Peder Skrivares skola. För elever som 

visat särskild fallenhet och intresse för matematik. Undervisningen ges för att elev ska få 

fördjupande kunskaper i matematik. Därigenom ytterligare stärka dennes intresse och 

lust att lära mer om matematik. Undervisningen sker onsdag eftermiddag och erbjuds 

elever på kommunala grundskolan årskurs 9 i Varberg. 

Lovskola 

Elever i grundskolan har rätt till undervisning under skollov. Det gäller de elever som 

slutat åttan och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa 

årskurs. Även de elever som inte är behöriga till gymnasiet ska erbjudas lovskola. En elev 

får tacka nej till undervisningen, men har hon eller han tackat ja så måste eleven också 

delta.  
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Riktlinjer att utgå från i arbetsgången med stödinsatser i 

förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

Barn- och elevhälsaarbetet börjar i mötet med varje barn och elev. . I varje möte ska vi 

ha ett självreflekterande förhållningssätt där barnet eller eleven är i fokus. . I detta arbete 

är det kollegiala samarbetet en förutsättning och där elevhälsans professioner är ett 

stöd. 

Nedanstående cykel är grunden för en systematisk reflektion som skapar förutsättningar 

för att utmana, stärka och stödja barns och elevers lärande. 
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Stödinsatser i förskola 

Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så    
långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans 
ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. 

Specialpedagogen i förskolan är en stödfunktion till rektor och pedagoger. Identifiera 

behov, skapa tillgängliga lärmiljöer, anpassningar av utbildningens form, innehåll och 

arbetssätt som möter barnet/barnets behov. Om det finns tecken på behov av särskilt 

stöd meddelas rektor 

Uppmärksamma behov 

Frågor att ställa för att uppmärksamma och identifiera behov: 

 Organisation 

• Hur har lärmiljön utformas? Fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet.

• Vilka arbetsformer och arbetssätt används?

• Hur ser samverkan med externa samarbetspartners och vårdnadshavare ut?

• Vilken kompetens finns hos pedagogerna och hur används pedagogernas egna

resurser?

Grupp

• Hur har lärmiljön utformas? Fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet.

• Förhållningssätt och bemötande – hur bemöts barnen/ barnet av pedagoger och

andra barn?

• Vilka arbetsformer och arbetssätt används?

• Vilka situationer är sårbara för barnen/ barnet?

• Vad motiverar barnen?

• Hur ser samspel och kommunikation ut?

• Vad är vårdnadshavares bild?

• Individ

• Hur har lärmiljön utformas? Fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet.

• Vilka situationer fungerar bra för barnet/ barnen?

• Vilka situationer är sårbara för barnen/ barnet?

• I vilka situationer behöver vi stötta barnet?

• Vad har barnet för erfarenheter, kunskaper, intressen och vad motiverar barnet?

• Hur ser samspel och kommunikation ut?

• Vad är vårdnadshavares bild?
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Kartlägga och analysera behov av särskilt stöd 

Kartläggning och analys på organisation-, grupp – och individnivå genomförs och 

dokumenteras av arbetslaget tillsammans med specialpedagogen inom förskolan. För att 

få en helhetsbild av barnets situation är det viktigt att de som har deltagit i 

kartläggningen gör en gemensam analys av denna. Det är betydelsefullt att både 

kartläggningen och analysen har ett pedagogiskt fokus och att tyngdpunkten ligger på 

hur förskolan kan utforma och anpassa sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar 

för barnet gällande anknytning, omsorg och lärande. 
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Tilläggsbelopp förskola 

Förutom grundbeloppet kan ett tilläggsbelopp erhållas för barn som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd i form av extraordinära stödåtgärder. För att säkerställa att 

fördelning av ekonomiska medel sker på lika villkor har Varbergs kommun beslutat om 

lika villkor för såväl fristående som kommunal förskola. 

Tilläggsbeloppet är individuellt bestämt utifrån barns behov. 

Tilläggsbeloppet utgår för barn med stödåtgärder av extraordinärt slag som inte har 

koppling till det generella stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd som 

förskolan är skyldig att tillhandahålla. Det kan t.ex. vara fråga om tekniska hjälpmedel, 

särskilda läromedel, assistenthjälp eller anpassning av lokal. Det kan också vara frågan 

om stödåtgärder till barn med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller 

sociala faktorer. Eller barn med olika förståelsenivå och olika kunskapsprofiler. Ansökan 

sker enligt framtagna riktlinjer som finns på kommunens hemsida. Rektor beslutar om 

ansökan ska göras. 

Stödinsatser i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den planering, ledning, stimulans och 

anpassningar som ges i den ordinarie undervisningen. Ibland kan en elev vara i behov av 

mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. 

Extra anpassningar 

Extra anpassningar ska sättas in skyndsamt när en elev riskerar att inte nå 

kunskapsmålen eller kunskapskraven eller när eleven uppvisar andra typer av 

svårigheter i skolan. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär 

som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om stöd i form 

av extra anpassningar. Eftersom det inte fattas något formellt beslut är det betydelsefullt 

att lärare och övrig skolpersonal informerar och samverkar med eleven och elevens 

vårdnadshavare om sådana stödinsatser och att det dokumenteras. Det är också centralt 

att lärare och övrig skolpersonal följer upp om de extra anpassningarna är effektiva, eller 

om de eventuellt måste förändras eller intensifieras. 
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Exempel på extra anpassningar skulle kunna vara att: 

• Hjälpa elev att strukturera och planera

• Ge tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång

• Ge ledning och stöd i att förstå texter och arbetsområden

• Färdighetsträna t.ex. lästräning

• Ta fram särskilda läromedel eller utrustning

• Hjälpmedel för att förstå och passa tider

• Erbjuda digital teknik med anpassade programvaror

• Sätta in enstaka specialpedagogiska insatser t.ex. att en

speciallärare/specialpedagog under en kort tid (t.ex. två månader) arbetar

tillsammans med eleven

• Dubbla läroböcker

• Förändra elevens placering i klassrummet

• Göra anpassning i klassrumsmiljön (t.ex. fast placering, avskärmning)

• Erbjuda förlängd tid vid prov och redovisningar

• Erbjuda muntliga prov och redovisningar

• Anpassade läxor

• Tätare kontakt och information mellan skola och hem

• Ta kontakt med personal i elevhälsan

• Ha extra hälsosamtal med skolsköterska

Särskilt stöd 

I de fall där de extra anpassningarna inte är tillräckliga för att eleven ska nå 

kunskapsmålen/kraven ska särskilt stöd sättas in efter beslut av rektor och 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Skolan ska också utreda en elevs behov av särskilt 

stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Särskilt stöd är av mer ingripande karaktär som normalt inte kan genomföras för lärare 

och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Insatsernas 

omfattning eller varaktighet skiljer sig mot extra anpassningar. Särskilt stöd ska enligt 

skollagen i huvudregel ges inom den elevgrupp eleven normalt tillhör och rektor beslutar 

om dessa åtgärder. Exempel på åtgärder vid särskilt stöd är att tillgodose ett specifikt 

stödbehov i ett eller flera ämnen och i olika lärmiljöer, regelbundna specialpedagogiska 

insatser under längre tid. 

Det finns situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att först göra extra 

anpassningar. Detta ska då anmälas direkt till rektor, som ser till att elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utreds. En diagnos är inget krav för särskilt stöd utan det är 

elevens behov som styr. 

Det är viktigt att de åtgärder som skolan utarbetar och dokumenterar är kopplade till 

både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen i läroplanen eller till de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärderna behöver vara konkreta och 

utvärderingsbara vilket innebär att det måste framgå på vilket sätt och i vilken 

omfattning som eleven ska få stöd. 
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Uppmärksamma behov 

Frågor att ställa för att uppmärksamma och identifiera behov: 

• Hur ser elevens utveckling ut i relation till kunskapskraven?

• Var, när och hur uppträder svårigheterna?

• I vilka situationer fungerar det bra och hur kommer det sig?

• Hur har undervisningen utformats och anpassats?

• Vilka anpassningar föreslår eleven?

• Vilka extra anpassningar behövs?

• Behöver lärare stöd och ytterligare kunskap för att kunna utveckla och anpassa

undervisningen?

Elevhälsateamets kompetenser finns som stöd för att identifiera behov och i att skapa 

lärmiljöer och anpassningar av verksamhetens form, innehåll och arbetssätt som möter 

barn och elevens behov. Om det finns tecken på behov av särskilt stöd görs en anmälan 

till rektor. När rektor fått anmälan ska en utredning skyndsamt göras. 

Utreda behov av särskilt stöd 

Rektor ser till att det finns rutiner för utredning samt för samverkan med elevens 

vårdnadshavare och elevhälsan. 

Utredningen av elevens behov av särskilt stöd kan vara olika omfattande. I en del fall kan 

utredning göras relativt enkelt och snabbt. I andra fall krävs en mer grundlig 

utredningsinsats då elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras. 

För att utreda elevens behov av särskilt stöd sker oftast samråd med elevhälsan. Skolans 

specialpedagogiska kompetens har oftast en central roll i arbetet med kartläggningen av 

den pedagogiska bedömningen. 

Vid mer komplexa svårigheter görs en mer grundlig utredning och då tas den samlade 

elevhälsans kompetens tillvara. Komplexa svårigheter kan vara kombinationer av 

kunskapsmässiga och sociala svårigheter. Den samlade elevhälsans kompetens används 

då för att ge ökad kunskap om elevens skolsituation. För att få svar på frågeställning 

kring behov av särskilt stöd skulle det kunna innebära en pedagogisk, medicinsk, 

psykologisk och social utredning eller en kombination av dessa. Rektor beslutar vilka 

kompetenser som kommer att vara delaktiga i utredningen. 

Kartläggning görs på individ-, grupp- och organisationsnivå 

På individnivå kan kartläggningen bland annat innefatta lärarnas och den övriga 

skolpersonalens observationer av eleven i olika situationer och lärmiljöer i 

verksamheten, samt en genomgång av vilka extra anpassningar som hittills har gjorts i 

undervisningen och vad de har lett till. 
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På gruppnivå kan kartläggningen behandla vilka pedagogiska metoder som används, hur 

den aktuella elevgruppen fungerar samt hur elevens lärmiljöer är organiserade. 

På organisationsnivå kan det handla om hur skolan organiserar sin verksamhet och 

fördelar sina resurser. 

Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fokus 

och att tyngdpunkten ligger på en analys av hur skolan kan utforma och anpassa 

lärmiljöerna inom verksamheten, undervisningens innehåll samt metoderna för att 

skapa förutsättningar för den enskilda eleven. 

Utifrån underlag som kommit fram i utredningen fattar rektor beslut om 

åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Beslutet ska dokumenteras och kan överklagas 

av vårdnadshavare. Om åtgärdsprogram upprättas kan innehållet överklagas av 

vårdnadshavare. 

En utredning kan visa att en elev inte är i behov av särskilt stöd, utan att skolan kan 

skapa en bättre lärmiljö genom att förändra de pedagogiska metoderna, genom extra 

anpassningar, omfördela resurser eller göra förändringar i organisationen omkring 

eleven. 

Utarbeta åtgärdsprogram 

Rektor ser till att rutiner skapas i arbetet med att utarbeta åtgärdsprogram samt ser till 

att elev och vårdnadshavare görs delaktiga. Den som utarbetar åtgärdsprogrammet 

beskriver elevens behov av särskilt stöd genom att använda den pedagogiska 

bedömningen från utredningen. Utifrån detta utformas konkreta och utvärderingsbara 

åtgärder utifrån elevens behov och kunskapsmål resp. kunskapskrav samt anger ansvarig 

för respektive åtgärd. Att åtgärderna är konkreta och utvärderingsbara innebär att det 

måste framgå på vilket sätt och i vilken omfattning som eleven ska få stöd. 

Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram 

Ansvarig: 

• Ser till att alla involverade påbörjar arbetet med åtgärderna,

• Följer upp och utvärderar åtgärderna kontinuerligt med alla involverade,

• Utvärderar åtgärderna tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare

• Avslutar åtgärdsprogrammet när eleven inte längre är i behov av särskilt stöd

Länk till Skolverkets Allmänna råd - Arbete med extra anpassning, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram samt mallar för åtgärdsprogram för grundskolan som du hittar i Vinden 

under Barn- och utbildningsförvaltningen/Grundskola/ Elever som riskerar att inte nå 

målen 
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Utreda mottagande i andra skolformer 

Om det finns indikationer på att en elev har en intellektuell funktionsnedsättning har 

eleven möjlighet att tas emot i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. 

https://medarbetare.varberg.se/sidor/kommunens-organisation/forskole--och-

grundskoleforvaltningen/barn--och-elevhalsa/dokument-och-blanketter.html 

Tilläggsbelopp skola 

Förutom grundbeloppet kan ett tilläggsbelopp erhållas för elev som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd i form av extraordinära stödåtgärder. För att säkerställa att 

fördelning av ekonomiska medel sker på lika villkor har Varbergs kommun beslutat om 

lika villkor för såväl fristående som kommunal skola. 

Tilläggsbeloppet är individuellt bestämt utifrån elevs behov. 

Tilläggsbeloppet utgår för elev med stödåtgärder av extraordinärt slag som inte har 

koppling till det generella stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd som skolan 

är skyldig att tillhandahålla. Det kan t.ex. vara fråga om tekniska hjälpmedel, särskilda 

läromedel, assistenthjälp eller anpassning av lokal. Det kan också vara frågan om 

stödåtgärder till elev med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala 

faktorer. Eller elev med olika förståelsenivå och olika kunskapsprofiler. Ansökan sker 

enligt framtagna riktlinjer som finns på kommunens hemsida. Om ansökan ska göras 

beslutas av rektor. 

https://medarbetare.varberg.se/sidor/kommunens-organisation/forskole--och-

grundskoleforvaltningen/ledning-och-styrning-forskole--och-

grundskoleforvaltningen/forskole--och-skolekonomiska-fragor/tillaggsbelopp.html 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Systematiskt kvalitetsarbete - dialogbaserad analys och uppföljning 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola 

bedrivs året runt med ett tydligt fokus på dialog med verksamheterna. Dialogerna syftar till 

reflektion och lärande för de som deltar. De ska också bidra till utveckling av 

förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser genom att belysa styrkor och 

utvecklingsområden för hela förvaltningen utifrån verksamheternas behov. Kvalitetsarbetet 

syftar i grunden till att analysera måluppfyllelse för nämndens mål och nationella mål i 

enlighet med skollagen.  

 

Årshjul för analys 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande på varje enhet och rektor ansvarar för att leda 

och organisera det enligt skollag och läroplaner. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

ska bidra till enhetens kvalitetsarbete.  

I Varberg genomförs kvalitetsarbetet enligt fyra delmoment:  

• Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns och elevers lika möjligheter i 

förskola och skola.  

• Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja 

barns och elevers lärande.  

• Förutsättningar och resultat följer betyg och andra resultat i relation till olika 

förutsättningar på förskolorna och skolorna.  

• Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller 

andra prioriterade fokusområden.  

Värden och lika möjligheter och Förutsättningar och resultat är de två delmoment som 

tydligast berör barn- och elevhälsans uppdrag och spetskompetens. 

Värden och lika möjligheter ska bidra med analys och stöd i utvecklingsarbete för barns och 

elevers lika möjligheter i förskola och skola. Områden som följs är värdegrundsarbete och 

kompensatoriskt uppdrag för välmående, utveckling och lärande. Varje år väljs några 

specifika områden som blir fokus i dialog och analys. Varje enhet ska genomföra analys inför 

dialog med förvaltningsövergripande representanter. Dialog genomförs sedan 

tvärprofessionellt mellan olika yrkeskategorier i förskola och skola. 

Förutsättningar och resultat har fokus på uppföljning och analys av resultat i det 

pedagogiska uppdraget såsom betyg och närvaro, personal, resursfördelning och 

skolorganisation för förskola och skola. Kvantitativa jämförelser för att finna mönster och 

samband mellan förutsättningar och resultat är i fokus. 

 



25 

Läs mer om processerna och kvalitetsarbete i Systematiskt kvalitetsarbete. – Riktlinje för 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i den kommunala förskolan, grundskolan, 

grundsärskolan och fritidshemmet 

Avvikelserapportering 

För att fokus ska kunna vara på ett främjande och förebyggande arbete finns rutiner för 

rapportering av avvikelser i elevers situation. Sådana områden är elevens frånvaro och 

ärenden där elever upplever sig kränkta eller diskriminerade och vid tillbud och 

olycksfall. Avvikelserapporteringen har betydelse för att synliggöra eventuella 

riskfaktorer för att kunna förebygga och upptäcka och därmed kunna åtgärda genom 

tidiga insatser. 

Värdegrund 

Grundläggande i arbetet mot kränkande behandling och utanförskap är 

värdegrundsarbetet. Det är viktigt att all personal aktivt arbetar med att förmedla 

skolans värdegrund i det dagliga arbetet. Skolan har ett demokratiskt uppdrag och ska 

främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. 

Värdegrunden ska genomsyra hela utbildningen och alla skolor ska arbeta systematiskt 

med värdegrundsarbetet. Flera skolor har värdegrundspedagoger som i sitt uppdrag har 

tid avsatt för att vara drivande i utvecklingsarbetet kopplat till värdegrund. Bland annat 

genom att stötta lärarlag och elev för att förhindra kränkningar och diskriminering. 

Närvaro 

Trots skolplikt är ogiltig frånvaro vanligt förekommande. Försenade ankomster och 

ströfrånvaro bland elever är en del av den svenska skolans vardag. Ströfrånvaro kan dock 

eskalera och bli omfattande, eller så kan eleven helt vägra att komma till skolan. Även 

giltig frånvaro kan bli problematisk. En frånvaro som är så omfattande att den riskerar  

att leda till att eleven inte når de sociala målen eller kunskapsmålen för utbildningen kan 

enligt utredningens bedömning benämnas som problematisk frånvaro (SOU 2016:94 

Betänkande av ”Att vända frånvaro till närvaro –en utredning om problematisk 

elevfrånvaro” Stockholm) 

Skolplikt gäller i förskoleklassen och grundskolan. Utifrån kommunens 

övergripande rutin för ökad skolnärvaro görs regelbunden avstämning i 

elevhälsateamet av elevernas närvaro. Syftet med rutinen är att förebygga, upptäcka 

och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro.   

All närvaro/frånvaro rapporteras in av undervisande lärare i den digitala 

plattformen. Detta möjliggör framtagandet av sammanställningar på individ-, 

grupp- och enhetsnivå som ett underlag för analys i elevhälsan. Underlaget används 

som beslutsstöd och synliggör utvecklingsområden inom det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet som kan främja närvaro.. Det ska därför göras en regelbunden 

avstämning i elevhälsateamet kring elevernas närvaro. Läsårsvis görs på 

huvudmannanivå en sammanställning och uppföljning av elevers närvaro samt på 

vilket sätt förskoleklass och grundskola har arbetat för att öka skolnärvaron.  





27 

är det diskriminering. Om en elev utsätter en elev för en diskrimineringsgrund är det 

trakasserier. 

Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för 

lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Skolan har också en 

skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk. 

Det ska finnas riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier 

och sexuella trakasserier 

Dokumentation 

Enligt diskrimineringslagen 3 kap.( 1 januari 2017) finns ett allmänt krav på skriftlig 

dokumentation i hela arbetet. 

Länk:http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/skolans-och-

forskolans-dokumentation/ 

Skollag  

I 6 kapitlet skollagen finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Det 

innebär att huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i 

skollagen ska se till att det i varje verksamhet (till exempel i varje förskola eller skola) 

bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande i skolan  är skyldig att 

anmäla detta till rektor. Skyldigheten att anmäla gäller även kränkningar som sker 

utanför skolan men som har koppling till skolans verksamhet. Rektor är i sin tur skyldig 

att anmäla detta till förvaltningschef.  

Anmälningsskyldigheten gäller även om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen 

(2008:567). 

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen och 6 kap. 10 skollagen är en huvudman som får 

kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i eller söker till verksamheten anser 

sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i 

samband med verksamheten skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de 

uppgivna trakasserierna eller kränkningarna. I Varbergs kommun är utrednings-

skyldigheten delegerad till rektor. Rektor ser till att det finns en dokumentation i hela 

arbetet mot diskriminering. Rektor ser till att det finns rutiner för regelbunden 

avstämning i elevhälsateamet gällande kränkningar och diskriminering. 

Plan 

Huvudmannen ska se till att det dels genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra 

att barn och elever utsätts för kränkande behandling, dels årligen upprättas en plan mot 

kränkande behandling. Planen mot kränkande behandling ska innehålla en översikt över 
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de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn 

och elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 

har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan. 

Barn som far illa eller riskerar att fara illa 

All personal som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa 

är skyldig att genast göra en anmälan till socialnämnden enligt 14 kap. 1 § 

socialtjänstlagen. I 29 kap. 13 § andra stycket skollagen (2010:800) finns en hänvisning 

till bestämmelserna om anmälningsskyldighet. Det behövs inga tydliga bevis eller tecken, 

utan det räcker med en oro för barnet och en misstanke om att det far illa. Anmälaren 

behöver inte sätta sig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd utan ska 

utgå från sina egna iakttagelser och sin bedömning att ett barn far illa eller misstänks 

fara illa. Den som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa har ett personligt 

ansvar för att anmälan görs. Den som är anmälningsskyldig kan inte göra en anonym 

anmälan.  

Om man får kännedom om/misstänker att ett barn utsatts för ett brott är det viktigt att 

verksamheten också överväger att göra en polisanmälan.  

Du har alltid möjlighet att rådfråga socialförvaltningens mottagningsenhet utan att 

behöva nämna barnets namn. Skulle socialtjänsten utifrån samtalet bedöma att en 

anmälan ska göras så har du som omfattas av anmälningsplikt en skyldighet att uppge 

barnets namn, ditt eget namn samt lämna skriftliga uppgifter om anmälan. Du har alltså 

ingen möjlighet att vara anonym längre, vilket en privatperson har möjlighet till så länge 

den inte uppgett sitt namn.  

Skolan kan efterfråga ett anmälningsmöte mellan vårdnadshavare, skola och 

socialkontor.  Anmälningsmötet är en möjlighet att i ett samtal mellan berörda parter 

delge kunskap med syfte att gemensamt skapa förutsättningar till förändring. Begäran 

om information/återkoppling samt önskemål om anmälningsmöte kan noteras i den 

skriftliga anmälan. 

Länk till handbok Anmäla oro för barn: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5 

Länk till anmälan om barn som far illa: 

https://medarbetare.varberg.se/sidor/kommunens-organisation/forskole--och-

grundskoleforvaltningen/barn--och-elevhalsa/anmalan-om-barn-som-far-illa.html 
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Övergång inom och mellan skolformer 

Skolan har i uppdrag att samarbeta för att stödja barns och elevers allsidiga utveckling 

och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de mål och riktlinjer 

som gäller för respektive skolform. Det är t.ex. viktigt att tillvarata och bygga vidare på 

de tidigare kunskaper och färdigheter som barn och elever har med sig.  Vid övergång 

inom eller mellan skolformer ska samverkan ske för att underlätta övergången och stödja 

eleven i sin fortsatta kunskapsutveckling. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn 

och elever som är i behov av särskilt stöd. Övergångar från en verksamhet till en annan 

är viktiga händelser för alla barn och elever. Vid övergångar ställs barn och elever ofta 

inför nya utmaningar och krav. 

Av läroplanerna framgår att det är verksamheternas uppgift att ta hänsyn till barns och 

elevers olika förutsättningar och behov. Det innebär att verksamheten behöver 

organisera och förbereda övergångar så att den nya miljön kan möta alla barn och elever. 

Övergångar handlar om att den avlämnande verksamheten ger relevant information till 

den nya mottagande verksamheten. Det handlar också i hög grad om vikten av att 

mottagande verksamhet aktivt tar emot och använder sig av informationen. 

Modell för viktiga områden att tänka på vid övergång 
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Samarbete och samverkan 

Tillsammans med andra aktörer och stödfunktioner i samhället har  skolan ett ansvar för 

att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar. Som ett komplement till barn- 

och elevhälsans kompetenser och organisation finns team uppbyggda av professioner 

från flera förvaltningar. Syftet är att genom en helhetssyn samarbeta och samverka för 

att stärka och stödja så att barn och elever upplever en känsla av att tillvaron i 

verksamheten är begriplig, hanterbar och meningsfull, så att förutsättningarna för 

lärande är optimala. 

SkolSam Varberg 

   SkolSam Varberg är ett samarbete mellan Förskole- och grundskoleförvaltningen och 

Socialförvaltningen.  Arbetet riktar sig till barn och unga 5 - 19 år som är placerade i 

familjehem,  HVB, SIS eller stödboende där Varbergs kommun är ansvariga.  

SkolSam-modellen är en samverkansmodell med utgångspunkt i de kritiska punkter som 

Socialstyrelsen och Skolverket har identifierat. De kritiska punkterna handlar om 

skärningspunkter där parternas ansvar korsar varandra. Modellens övergripande syfte är 

att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga när placeringen medför 

skolbyte. 

I SkolSam Varberg arbetar socialsekreterare, familjehemssekreterare och specialpedagog 

i nära samarbete för att stärka barnets/den unges skolsituation. Syftet är att tillsammans 

arbeta med att utveckla en arbetsorganisation och arbetssätt som förbättrar 

förutsättningarna för goda skolresultat. Forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn 

för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. 

      Kommunalt aktivitetsansvar - Steget vidare 

Ungdomar mellan 16 och 19 år som inte är inskrivna på en gymnasieutbildning eller som 

har gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret.  Kommunen ska erbjuda stöd och hjälp att hitta individanpassade 

lösningar för att förhindra utanförskap. Insatserna ska främst motivera till att påbörja 

eller återuppta studier. Även ungdomar som finns i riskzonen för förtida avhopp erbjuds 

insatser från Steget vidare. 

Ungdomen måste känna delaktighet och stödet ska ha ett helhetsperspektiv vilket kan 

inbegripa att arbeta med självkänsla och motivation, psykisk och fysisk hälsa, social 

situation och vägledning mot studier eller arbetsmarknad. Att ha ett gott bemötande och 

att bygga en förtroendefull relation är avgörande för att uppsatta mål ska bli hållbara 

över tid. God samverkan med myndigheter och civilsamhället är av stor vikt för att nå 

framgångsrika resultat. 
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Be Right Back (BRB) 

Syftet med arbetsmodellen Be Right Back är att tidigare i grundskolan möta elever i 

behov av extraordinära alternativa lösningar för att bryta negativa mönster av 

långtidsfrånvaro eller ökande ströfrånvaro. Hälsofrämjande och stressreducerande 

lösningar används som ett led i att hitta tillbaka till en fungerande skolgång. 

BRB tillsammans med hemskolan förväntas möjliggöra genomtänkta, strukturerade och 

individuellt anpassade aktiviteter, där individens styrkor, intressen och förutsättningar 

styr vilka insatser som erbjuds. Anpassningarna kan under en period ersätta ordinarie 

skolverksamhet i syfte att på sikt öka elevens skolnärvaro. Målgruppen elever har ofta ett 

stort behov av upplevelsebaserat lärande. En viktig del i arbetet är därför att få tillgång 

till samhällets utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett utökat nära samarbete med 

Kultur- och fritidsförvaltningen eftersträvas. Ett samarbete med gymnasieskolans 

Introduktionsprogram är också i fokus för att hjälpa eleverna att hitta en väg till 

gymnasiestudier. 

 

Nätverkslaget 

Nätverkslaget finns inom Varbergs Omsorg, Socialförvaltningen, och har till uppgift att 

sammankalla och leda nätverksmöten och möten där en Samordnad individuell Plan 

(SIP) kan upprättas. Personal inom Socialtjänstens Uppdragsavdelning, Region Halland, 

Barn och utbildningsförvaltningen kan lämna uppdrag till Nätverkslaget. Inget 

biståndsbeslut behövs utan personal ringer till Nätverkslaget och ger uppdrag.  

Nätverkslaget ansvarar därefter för planering, genomförande och avslut av mötet.  

Länk till Nätverkslaget med kontaktuppgifter och mer information: 

https://www2.varberg.se/omsorgstod/barnungdomochfamilj/stodtillfamiljen/stodgeno

mnatverk.106.44c045bc14d99500c851d41a.html 

 

Nätverksmöte 

Ett möte där man bjuder in betydelsefulla personer från sitt eget nätverk. Ett 

nätverksmöte kan variera i storlek från många deltagare till bara ett fåtal.  Genom ett 

nätverksmöte kan betydelsefulla personer i nätverket bli mer engagerade, få svar på sina 

frågor och gemensamt förstå hur de bäst kan vara till stöd. Det finns många olika 

situationer då det är bra att samla sitt nätverk. Det kan finnas en oro för hur någon i 

familjen mår. Det kan handla om att familjen får hjälp av många olika personer och att 

kontakten inom nätverket behöver bli bättre. Ett nätverksmöte förbereds i ett förmöte 

där man träffar Nätverkslaget. Under förmötet tydliggörs syfte och frågeställning inför 

nätverksmötet.  
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Regional överenskommelse om samverkan. Ansvarsfördelning och 

samordning av insatser till barn och ungdomar 0–18 år med 

sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

 

Syfte  
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde 

och former för samverkan. Överenskommelsen omfattar såväl verksamhet i egen regi 

som privata utförare med uppdrag från kommun eller region. 

 

Målgrupper  

• Barn och ungdomar med en sammansatt social och psykiatrisk och/eller 

neuropsykiatrisk problematik som behöver både kommunens och regionens insatser.  

• Barn och ungdomar med inlärningssvårigheter.  

 

Mål 

Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik ska få 

stöd, omvårdnad, skydd, medicinsk vård och behandling, psykosociala insatser och 

pedagogiskt stöd så att de kan få bästa möjliga uppväxtvillkor  

 

Strategisk planering och ledning samt uppföljning Regional samverkan 

Inom Region Hallands ram finns det en regional stödstruktur. I en strategisk grupp och 

flera taktiska grupper finns representanter för respektive kommun och Region Halland. 

Den strategiska gruppen har ett övergripande ansvar för gemensam utveckling i länet 

inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Den taktiska gruppen för barn, 

unga och familj ansvarar för gemensamt utvecklingsarbete för barn och ungdomar med 

sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Den regionala stödstrukturen 

ansvarar för att samverkan enligt denna överenskommelse följs på regional nivå och att 

det årligen görs en gemensam utvärdering av vad som lyckats i samverkan och vad som 

behöver utvecklas.  

 

Lokal samverkan  

I Varbergs kommun finns en samordningsgrupp med verksamhetsansvariga chefer från 

kommunens socialtjänst, grund- och gymnasieskola och berörda verksamheter, såsom ex 

BUP och HAB, inom Region Halland. Samordningsgruppen har ett gemensamt ansvar 

för strategisk planering så att verksamheter och insatser för målgruppen kan samordnas. 

Till samordningsgruppen kan även övriga berörda myndigheter kopplas. Arbetet utgår 

från god kännedom om målgruppens behov. Behoven inventeras gemensamt och 

omvärldsanalyser ligger till grund för planeringsarbetet i den lokala och regionala 

samverkan. Samordningsgruppen har regelbundna träffar och ansvarar för att 

samverkan utvecklas och upprätthålls så att barn och ungdomar som behöver särskilt 

stöd sätts i centrum.  

 

Länk till Regional överenskommelse:  
https://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-avtal/socialtjanst-och-naraliggande-halso-
och-sjukvard/samverkan/ 
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SIP – Samordnad individuell plan 

När barn och ungdomar, med en sammansatt social och psykiatrisk och/eller 

neuropsykiatrisk problematik, i behov av såväl kommunens som landstingets 

specialistkompetens upprättas en samordnande individuell plan. Syftet med denna plan 

är att insatserna ska samordnas inom och mellan huvudmännen för att skapa kontinuitet 

för barnet/eleven och med en tydlig ansvarsfördelning. Förskola och skola kan initiera 

till en SIP. 

Länk till SIP: https://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-avtal/socialtjanst-och-

naraliggande-halso-och-sjukvard/sip-samordnad-individuell-plan/ 
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Dokumentation (ur ”Vägledning för elevhälsan”, 2016) 

Ärenden som leder till myndighetsbeslut måste dokumenteras 

Enligt förvaltningslagen ska det alltid finnas ett underlag inför beslut i ärenden som 

innebär myndighetsutövning mot någon enskild, och det gäller också i elevhälsoärenden. 

Vissa bestämmelser i förvaltningslagen, däribland den om att anteckna uppgifter, ska 

tillämpas i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda personer enligt 

skollagen, oavsett huvudman. Myndighetsutövning mot enskild innebär att myndigheten 

bestämmer om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär åtgärd eller något annat jäm-

förbart för den enskilda. Det kan gälla beslut i till exempel ärenden om särskilt stöd, 

avstängning och andra åtgärder enligt 5 kap. skollagen samt ärenden om mottagande av 

elev.  

Underlaget för beslut kan bestå av dokument såsom formella protokoll i elevhälso-

ärenden, åtgärdsprogram, utredningar, tester eller liknande men även inkludera andra 

noteringar och anteckningar som har betydelse för bedömningarna och beslutet. 

Dokumentation av faktiskt handlande  

Exempel på faktiskt handlande är vanlig undervisning samt delar av det dagliga 

elevhälsoarbetet, till exempel en elevs samtal med lärare eller besök hos kurator. 

Förvaltningslagens bestämmelser om dokumentation gäller inte direkt denna del av 

skolverksamheten.  

Gränsen kan vara flytande. Ett samtal med en grupp elever som är inblandade i en 

mobbningssituation kan vara faktiskt handlande, men om samtalet leder till ett ärende 

om kränkande behandling kan det resultera i ett beslut som gäller en enskild elev. I ett 

sådant fall har den faktiska handlingen övergått till en ärendehantering med åtföljande 

dokumentationskrav enligt skollagen. 

Dokumentation av psykosociala och specialpedagogiska insatser  

Även om en specialpedagog eller motsvarande och i vissa fall en skolkurator inte har 

någon skyldighet att föra patientjournal, så har de en dokumentationsskyldighet vid 

handläggning av enskilda elevärenden som avser myndighetsutövning. Det kan 

exempelvis vara ärenden om särskilt stöd. Specialpedagogens och skolkuratorns 

dokumentation i elevärenden ska hanteras med försiktighet eftersom den ofta omfattas 

av sekretess. Det innebär att personalen behöver uppmärksamma att en sekretesspröv-

ning ska göras om någon begär att få ut uppgifter som dokumenterats. Det är vidare 

viktigt att tänka på vilka som har tillgång till dokumentationen och att den måste 

förvaras på ett säkert sätt.  

Dokumentation vid utredning av särskilt stöd 

De utredningar och åtgärdsprogram som upprättas blir allmänna handlingar när de är 

klara. Det är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen då det kan begäras ut. Oftast 

skyddas uppgifter i utredningar av sekretess och det ska alltid göras en 

sekretessprövning för att pröva om hela eller delar av handlingen kan delas ut.  De 

medicinska, psykologiska och sociala utredningar som skolan gör är vanligtvis sådana att 

de ska beläggas med sekretess. Ett utarbetat åtgärdsprogram är däremot ett beslut och 
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faller utanför sekretessbestämmelserna. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till 

elevens personliga integritet när ett åtgärdsprogram upprättas. För insatser inom ramen 

för faktiskt handlande finns inget dokumentationskrav. Gränsen mellan vad som är 

ärendehandläggning och faktiskt handlande är inte alltid helt tydlig. Förenklat kan 

ärendehandläggning skiljas från faktiskt handlande genom att den förra avser den 

beslutande verksamheten. Undervisning i skolan är exempel på faktiskt handlande. 

Dokumentation av elevhälsans medicinska insatser  

I 3 kap. 3 § patientdatalagen anges vilka som är skyldiga att föra patientjournal. 

Skyldigheten gäller främst den som har legitimation för ett visst yrke. Det innebär att 

legitimerade skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer är skyldiga att föra 

patientjournal. Om skolhuvudmannen engagerar någon annan legitimerad yrkesgrupp, 

såsom logoped eller fysioterapeut, ska även den personalen föra journal.  

Vid vård av patienter ska vårdgivaren se till att det förs patientjournal.  Syftet är i första 

hand att bidra till en god och säker vård av patienten. Skyldigheten att föra 

patientjournal gäller alla vårdgivare, det vill säga oavsett om vården bedrivs i offentlig 

eller enskild regi. Det innebär att skolhuvudmän som är vårdgivare är skyldiga att se till 

att det förs patientjournal.  

Patientjournalen är i första hand ett arbetsinstrument för hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Genom journalen ska det vara lätt att följa vilka bedömningar och 

överväganden som har gjorts för patienten liksom eventuella komplikationer som 

förekommit. För skolsköterskan och skolläkaren är patientjournalen bland annat ett 

underlag för att bedöma eventuella behov av uppföljning utifrån tidigare 

undersökningar. Det kan till exempel gälla uppföljning av en ryggundersökning som 

genomförts i den egna elevhälsan eller i en annan elevhälsa. Den kan också utgöra ett 

underlag vid verksamhetsuppföljning, kontroller och tillsyn, i rättsliga sammanhang 

samt som källmaterial vid forskning och kvalitetssäkring.  

 

Psykologiska tester  

Resultat av genomförda psykologiska tester är, enligt Socialstyrelsens bedömning, 

sådana uppgifter som är väsentliga för patientens vård och behandling. Socialstyrelsen 

menar därför att det är viktigt att 

testresultatet sparas i 

patientjournalen tillsammans 

med ett psykologutlåtande. 

Själva testuppgifterna, det vill 

säga frågor och instruktioner till 

eleven, omfattas av sekretess om 

det kan antas att syftet med 

provet motverkas om uppgifterna 

röjs. Sekretessen är alltså sådan 

att delar av det psykologiska 

testet kan vara sekretessbelagt 

även gentemot eleven själv. 
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Sekretess 

Sekretess inom förskola 

Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. 

skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om 

en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (stark sekretess)i. 

Sekretess inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Sekretess inom skolan gäller framför allt uppgifter om eleverna som har att göra med 

skolans elevhälsa (stark sekretess)ii och särskilt elevstödjande verksamhet i övrigt (svag 

sekretess)iii. Sekretessen kan också omfatta personliga uppgifter som rör andra personer 

- vårdnadshavare, syskon, kamrater med flera.

Personal inom en och samma myndighet kan lämna sekretessbelagda uppgifter mellan 

sig om det behövs för att handlägga ett ärende eller bedriva verksamheten. Om det finns 

självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet gäller dock sekretess mellan de 

olika verksamheterna. Inom skolan är den medicinska insatsen inom elevhälsan en 

självständig verksamhetsgren. Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans 

medicinska insats och att en sekretessprövning måste göras om man vill lämna ut 

uppgifter till elevhälsans övriga delar eller till övrig personal inom skolan. 

I de flesta fall kan man samarbeta kring ett barns/elevs behov och situation genom att 

man får vårdnadshavarnas och/eller barnets/elevens samtycke till att lämna ut 

uppgifter. 

Elevhälsan 

För elevhälsan gäller alltså stark sekretess för uppgifter om en elevs personliga 

förhållanden inom de psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatsernaiv. I 

samband med att elevhälsan infördes ändrades offentlighets- och sekretesslagen så att 

även den specialpedagogiska insatsen omfattas av de strängare sekretessreglerna. För 

skolläkare och skolsköterskor gäller samma sekretess som för annan hälso- och 

sjukvårdspersonalv. Detta innebär att det finns en sekretessgräns gentemot övrig 

skolpersonal. Uppgifter om en enskild elev får dock lämnas från elevhälsans medicinska 

insatser till rektor, någon annan inom elevhälsan eller en särskild elevstödjande 

verksamhet inom samma kommunala nämnd, om det krävs för att eleven ska få 

nödvändigt stödvi. Bestämmelsen ska dock tillämpas restriktivt och i första hand ska 

samtycke inhämtas (se nedan). I de sällsynta undantagsfall som bestämmelsen är avsedd 

för måste elevens rätt till utbildning och behov av särskilt stöd kunna ges företräde 

framför skyddet för elevens integritet som patient. Uppgifter får bara lämnas till den 

personal som måste känna till dem för att eleven ska kunna ges nödvändigt stöd. 

Sekretess för skolpsykologer 

Hälso- och sjukvårdssekretessen som råder inom elevhälsan gäller i regel inte för 

uppgifter som lämnas till en skolpsykolog. För uppgifter om elevers personliga 
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förhållanden gäller då istället sekretess enligt 23 kap. 2 § första stycket offentlighets- och 

sekretesslagenvii. Sekretessen är stark och motsvarar den som gäller inom hälso- och 

sjukvården. Den gäller gentemot andra myndigheter, till exempel barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten, vilket innebär att uppgifter i princip endast 

kan lämnas ut efter samtycke från eleven och/eller vårdnadshavarna eller om det finns 

en sekretessbrytande bestämmelse. 

Skolpsykologernas verksamhet anses inte vara en självständig verksamhetsgren i 

förhållande till skolans verksamhet i övrigt, vilket innebär att det inte finns någon 

sekretess mellan skolpsykolog och annan skolpersonal. Det är dock inte fritt att lämna ut 

uppgifter och möjligheten att utbyta sekretessbelagda uppgifter om elever inom skolan 

ska självklart utnyttjas med omdöme. Denna begränsning brukar kallas för den inre 

sekretessen. Skolpsykolog kan alltså lämna ut sekretessbelagd information till annan 

skolpersonal om den personen behöver uppgiften för att kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter men måste normalt inte göra det. Rektor kan dock begära att få ta del av 

uppgifterna om de behövs för att kunna avgöra om eleven får rätt stöd. Elevernas och 

vårdnadshavares rätt till integritet ska respekteras så långt det är möjligt, och om de inte 

vill att uppgifterna lämnas ut till annan skolpersonal bör man undvika detta om det inte 

är absolut nödvändigt. 

Sekretess och vårdnadshavare 

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter, till exempel hälso- och sjukvård, men ska i takt med barnets 

stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. 

Bestämmelser om i vilken utsträckning sekretessen till skydd för en underårig gäller i 

förhållande till en vårdnadshavare och vilka möjligheter en underårig har att ensam eller 

tillsammans med sin vårdnadshavare förfoga över sekretessen, regleras i 12 kap. 3 § 

offentlighets- och sekretesslagen. Enligt bestämmelsen gäller sekretess inte till skydd för 

en underårig i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning vårdnadshavaren 

enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 

den underåriges personliga angelägenheter. Sekretess gäller dock mot vårdnadshavaren 

om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för 

vårdnadshavarenviii. 

För att beakta barnets bästa måste skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog i varje 

enskilt fall bedöma om barnet kan ta ställning till sekretess gentemot vårdnadshavare 

när det gäller en vårdåtgärd. Bedömningen dokumenteras i journalen för elevhälsans 

medicinska insatsix. 

Sekretess gentemot vårdnadshavaren gäller om det kan antas att barnet kommer att lida 

betydande men om uppgiften röjs. Det är dock inte tillräckligt att barnet tycker att det är 

obehagligt, utan ”betydande men” handlar om att barnet kan skadas allvarligt psykiskt, 

fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas ut till vårdnadshavaren. Det torde i 

praktiken betyda att det i det enskilda fallet ska finnas speciella skäl som tyder på att en 

uppgift om den underårige kan komma att missbrukas av vårdnadshavaren i något 

avsevärt avseende. 
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Sekretesskyddet kan alltså väga tyngre än kraven i skollagen och läroplanerna om att 

informera föräldrar och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och utveckling i 

övrigt. En förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har samma ställning som vilken 

utomstående som helst. Det betyder att en sekretessprövning alltid måste göras när en 

förälder som inte är vårdnadshavare vill ha uppgifter om barnet eller om barnets 

skolgång. 

Samtycke behövs för att lämna ut en sekretessbelagd uppgift 

Trots sekretess kan den som förfogar över sekretessen samtycka till att en uppgift lämnas 

ut till någon annanx. Huvudregeln är dock att myndigheten ska göra en 

sekretessprövning. När det gäller sekretessbelagda uppgifter som rör elever under 18 år 

kan vårdnadshavarnas samtycke vara tillräckligt. Utifrån elevens ålder och mognad bör 

samtycke ibland krävas både från den omyndige och från hans eller hennes 

vårdnadshavare. Då eleven själv bedöms kunna fatta sådant beslut kan det räcka med 

elevens eget samtycke. Myndiga elever förfogar själva över sekretessen. Om 

vårdnadshavaren inte samtycker till att uppgifterna lämnas ut till andra myndigheter 

kan det ändå finnas vissa sekretessbrytande bestämmelser (se nedan). 

Samtycke för vaccinationer 

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge ett gemensamt 

samtycke. Justitieombudsmannen (JO) har framhållit att blanketten för godkännande av 

ett barns vaccination måste vara utformad så att båda vårdnadshavarna tydligt får 

möjlighet att ta ställning med sina underskrifter. Om vårdnadshavarna inte är överens 

får barnet inte vaccineras. I de fall som endast en vårdnadshavare har undertecknat 

blanketten men säger att även den andra vårdnadshavaren samtycker till vaccineringen 

får hälso- och sjukvårdspersonalen ta ställning till om de kan acceptera uppgiften eller 

om frågan behöver utredas vidarexi. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska 

allt större hänsyn tas till barnets vilja, vilket framgår av 6 kap. 11 § föräldrabalken. 

Samtyckets utformning och omfattning 

Ett samtycke kan vara skriftligt eller muntligt. Ett samtycke behöver dock inte vara 

uttryckligt och i vissa fall räcker det med ett tyst samtycke, så kallat presumerat 

samtycke. Ibland framgår det av personens beteende och förväntningar att han eller hon 

i viss utsträckning accepterar att en sekretessbelagd uppgift vidarebefordras. Beroende 

på typen av uppgifter och för att förvissa sig om att samtycket är reellt kan det ändå vara 

lämpligt med ett skriftligt samtycke. 

Samtycket kan också vara partiellt: det kan till exempel avse en viss uppgift i en större 

informationsmängd eller rikta sig enbart till en viss adressat. Detta samtycke kan alltid 

återkallas. Ett samtycke får inte heller vara så generellt formulerat att personen avstår 

från all sekretess gentemot en viss myndighet eller en viss tjänsteman. Samtycket kan 

också vara ogiltigt om en person mer eller mindre tvingas att ge det. Den som utformar 

ett skriftligt samtycke åt en enskild bör förvissa sig om att samtycket inte blir mer 

omfattande än vad som behövsxii. 
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Lagar och förordningar 

• Skollag

• Skolförordningen

• Gymnasieförordningen

• Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot

diskriminering och kränkande behandling

• Hälso- och sjukvårdslagen

• Patientsäkerhetslagen

• Patientsäkerhetsförordningen

• Patientdatalagen

• Patientdataförordningen

• Förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen

• Lagen om hälsodataregister

• Lagen om register över nationella vaccinationsprogram

• Förvaltningslagen

• Offentlighets- och sekretesslagen

• Personuppgiftslagen

• Arkivlagen

• Socialtjänstlagen

• Arbetsmiljölagen

• Diskrimineringslagen

• Föräldrabalken

• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Särskilt stöd 

Skollagen 3 kap 8 § 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till 

att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även 

utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant 

stöd. 

Skollagen 8 kap 9 § 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans 

personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett 

barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. 
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Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 

stödinsatserna. 

 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande 

behandling 

Skollagen 6 kap 10 § 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på 

sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 

skolenhet eller förskolenhet gäller första och andra styckena för den personal som 

huvudmannen utser. 

 

Skyldighet att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder samt utreda 

och vidta åtgärder mot trakasserier 

Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. 

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot 

diskriminering. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som 

regleras i skollagen och finns i diskrimineringslagen. Skollagens regler om aktiva 

åtgärder mot kränkande behandling har inte ändrats. 

Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. 

För förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna 

i diskrimineringslagen att skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till 

att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka 

diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt 

ett övergripande ramverk. Det har också införts en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner 

för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en 

likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. 
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Diskrimineringslagen 7 § 

Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 

studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i 

samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna 

trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra trakasserier i framtiden. 

Länk: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567 sfs-2008-567 

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 

Socialtjänstlagen 14 kap 1 § 

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far 

illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör

uppgifter som berör

barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område. 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt 

eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är 

skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning 

av ett barns behov av stöd och skydd. 
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Styrdokument 

 

Nationella styrdokument 

• Läroplan för förskola 

• Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 

• Läroplan för grundsärskola 

 

Kommunala och regionala styrdokument 

• Varbergs kommuns reglemente för nämnderna 

• Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning 

• Barn- och utbildningsnämndens mål 

• Bästa möjliga möte för lärande 

• Länsövergripande avtal ”Ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn- 

och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som 

behöver stöd från samhället” 

• Kvalitetsledningssystem för de medicinska och psykologiska insatserna i 

elevhälsan 

• Metodhandboken för den medicinska elevhälsan i Varbergs kommun 

 

 

Vägledningsdokument 

• Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket)  

• Allmänna råd ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” 

(Skolverket) 

• Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

(Skolverket) 

 

 

i 23 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
ii 23 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen som omfattar stark sekretess för den psykologiska, 
psykosociala eller specialpedagogiska insatsen i elevhälsan och 25 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen som gäller den medicinska insatsen. 
iii 23 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
iv 23 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen. 
v 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. 
vi 25 kap. 13a § offentlighets- och sekretesslagen. 
vii Uppgifter som hänför sig till psykologisk behandling eller till psykologiska undersökningar, 
exempelvis psykologiska tester av olika slag omfattas av bestämmelsen. Prop. 1981/82:186 s. 36. 
viii 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 
ix Se patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. 
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x 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 
xi JO dnr 6626-2009. 
xii JO 1990/91 s. 366. 
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