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1.  Val av justerare; Peter Svensson Stoltz (S) 

2.  Anmälan av eventuella övriga ärenden 

3.  Anmälan av eventuellt jäv 

4.  Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 (FGN 
2021/0308-1) Omedelbar justering 
 

5.  Tema Samverkan mellan förvaltningar 

6.  Information Ekonomisk månadsrapport juni och juli 

7.  Information Resursskolan Björkedalsskolan 
 

8.  Information Årlig tillsyn fristående förskolor 

9.  Undervisning och ledarskap 2021 - Förskola (FGN 2021/0304-1) 

10.  Information Riktlinje för skolplacering i förskoleklass och 
grundskola 
 

11.  Information Kapacitetshöjande åtgärder Väröbacka grundskola 

12.  Information Borgasgård 

13.  Yttrande över detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 
och Getakärr 
5:1 (FGN 2021/0292-3) 

14.  Yttrande över detaljplan för Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del 
av 19 (FGN 2021/0284-2) 

15.  Yttrande gällande detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 
och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8 (FGN 2021/0286-2) 
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16.  Yttrande över Framtidens Valinge - Förslag till 
ortsutvecklingsstrategi (FGN 2021/0257-2) 

17.  Rektors anmälan och återrapportering om kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier 

18.  Delegeringsbeslut/meddelanden 

19.  Ordförande och förvaltningschef informerar 

20.  Övriga frågor 

  
 

 
Hanna Netterberg 
Ordförande 

 
 
 Line Isaksson Eriksoo 
 Sekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 90 Dnr FGN 2021/0308 
 
 

Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-
2026 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. godkänna underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 

2. begära hos kommunfullmäktige om investeringsmedel i enlighet 

med investeringsplan 2022-2026 

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

Beskrivning av ärendet 
Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 är framskriven 

utifrån anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning. Underlaget 

innefattar en sammanfattande beskrivning, nämndsmål, driftsbudget 2022-

2025, investeringsbudget 2022-2026 samt förändringar av taxor och 

avgifter 2022. Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023–2026 tar 

sin utgångspunkt i Planeringsförutsättningar inför budget 2022 som är 

beslutad i Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning 

2020–2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020–2023. 

 

Beslutsunderlag 

Förskole- och grundskolenämndens underlag till budget 2022 och 
långtidsplan 2023-2026 
 

Övervägande 
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-

2026 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

 

1. godkänna underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 

2. begära hos kommunfullmäktige om investeringsmedel i enlighet med 

investeringsplan 2022-2026 

 

Beskrivning av ärendet 
Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 är framskriven 

utifrån anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning. Underlaget innefattar 

en sammanfattande beskrivning, nämndsmål, driftsbudget 2022-2025,  

investeringsbudget 2022-2026 samt förändringar av taxor och avgifter 2022. 

Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023–2026 tar sin utgångspunkt i 

Planeringsförutsättningar inför budget 2022 som är beslutad i 

Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges mål- och inriktning 

2020–2023, förskole- och grundskolenämndens mål 2020–2023. 

 

Beslutsunderlag 
Förskole- och grundskolenämndens underlag till budget 2022 och 
långtidsplan 2023-2026 
 

Övervägande 
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag. 
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Samråd 
Samråd sker i förvaltningens samverkansgrupp. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattande beskrivning 

Förskole- och grundskolenämndens prioriterade inriktningar 
Förskole- och grundskolenämnden fördelar ekonomiska medel till förskolor och skolor 
utifrån nämndens resursfördelningsmodell. Syftet är att bidra till verksamheten närmast 
barn och elever genom att fördelningen till rektors budget för undervisande personal 
bibehålls eller ökar över tid. 

I ett växande Varberg har förskolor och skolor glädjen att få fler barn och elever i 
verksamheten. Detta leder till ökad budgetram genom den demografiska tilldelningen från 
kommunfullmäktige samtidigt som behoven av att investera i lokaler, anställa personal och 
köpa in läromedel ökar. 

Till följd av en växande verksamhet finns ett behov av kapacitetshöjande åtgärder och 
investeringar i nya förskolor och skolor. För att möta det ökade elevantalet har nämnden 
beslutat om en ny skolorganisation med utblick 2035. I ett växande Varberg kommer 
kommunkoncernen att behöva samverka för att upprätthålla service och välfärd inom 
förskola och skola. 

Ett växande Varberg kommer att innebära ökade hyror, och ökade lönekostnader till följd av 
fler anställda och löneutvecklingen i skolsektorn nationellt. Tillsammans med andra 
svårpåverkade kostnader blir det en utmaning för nämnden att bibehålla eller öka den 
ekonomiska fördelningen närmast barn och elever. 

Varbergs kommunala förskolor och skolor har i grunden goda förutsättningar och en god 
kvalitet. I jämförelse med andra kommuner är måluppfyllelse, andel behörig personal och 
förmåga att fördela ekonomiska medel ut till verksamheterna god. Gymnasiebehörigheten för 
eleverna i årskurs 9 är i nivå med riket, och det genomsnittliga meritvärdet är under rikets 
nivå för läsåren 2019/20 och 2020/21. Kostnaderna för undervisning ökar inte i samma takt 
som liknande kommuner. Tidigare år har både måluppfyllelse och kostnad för undervisning 
varit högre i Varberg än i jämförelsegrupperna. Nationella utredningar och förslag pekar mot 
ökade ambitionsnivåer och krav för förskola och skola samtidigt som den statliga 
medfinansieringen är osäker.  

För att hantera utvecklingen med bibehållen kvalitet närmast barn och elever prioriterar 
nämnden ett långsiktigt förändringsarbete med fokus på: 

• Ökat fokus för förskollärare och lärare på undervisningsuppdraget 

• Se över stödprocesser och stödorganisation inom nämndens verksamheter 

• Se över möjligheten att söka fler statliga bidrag och se över nuvarande bidrag 

• Lokaloptimering förskola och grundskola 

• Förändringsarbete för ett växande Varberg i samverkan med kommunkoncernen 

• Se över svårpåverkade kostnader i samverkan med kommunkoncernen 

Nämnden styr för att kontinuerligt effektivisera, omfördela inom och prioritera i 
organisationen. För kommande år planeras förändringar i digitala verktyg, kost och städ, 
personal i stödjande funktioner, sommaröppna förskolor med mera. 
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Nedanstående avsnitt fördjupar den utveckling och de prioriteringar som förskole- och 
grundskolenämnden ser för kommande år, med konsekvensbeskrivningar för barn, elever, 
vårdnadshavare, verksamhet och ekonomi. 

Nuläge och utblick 

Växande Varberg 

Varbergs kommun växer i en hög takt och den senaste befolkningsprognosen (2021) visar att 
barn i förskolan och elever i skolan kommer att öka. Antalet invånare i förskoleålder (1-5 år) 
kommer att vara cirka 900 fler år 2035. Antalet invånare i grundskoleålder (6-15 år) kommer 
att vara cirka 1600 fler år 2035. 

För att tillgodose behovet av grundskoleplatser de kommande 15 åren krävs investeringar i 
främst nya skollokaler men också kapacitetshöjande åtgärder på befintliga skolor. 

I mars 2021 fattade nämnden beslut om en ny skolorganisation. Beslutet ger en tydlig 
riktning för utvecklingen av grundskola, fritidshem och grundsärskola de kommande 10-15 
åren. Utredningen som ligger till grund för beslutet har sett över upptagningsområden och 
skolornas kapacitet för att optimera de befintliga grundskolorna och långsiktigt bereda 
skolplatser. Utredningen påvisar också behov av nya grundskolor och en grundsärskola till 
följd av befolkningsutvecklingen de kommande 10-15 åren.  

I kommunens översiktsplan beskrivs ekonomiska konsekvenser av planförslaget där det 
framgår att ”Utökat bostadsbyggande medför kostnader för utbyggnad och drift av förskolor, 
skolor och äldreboenden”. 2021 års befolkningsprognos visar att det växande Varberg står 
inför betydande investeringar när plats ska beredas för fler barn och elever. Utbyggnaden av 
bostäder i kommunen behöver ske i takt med säkerställandet en välfungerande service och 
välfärd så som förskola och skola. 

Befolkningstillväxten i Varbergs kommuns olika geografiska områden är svår att förutspå och 
gör planeringen av förskole- och grundskoleplatser i framförallt tillväxtområdena till en 
utmanande uppgift. Kommande år är en effekt av detta ökade behov av kortsiktiga och 
tillfälliga lösningar i form av exempelvis moduletableringar. 

Konsekvensbeskrivning 

Investeringar i förskolor och skolor bidrar till förbättrade lär- och arbetsmiljöer för barn, 
elever och personal. Förutsättningarna till en flexibel och variationsrik lärmiljö ökar i 
verksamheterna till följd av nyinvesteringar.  

Nya förskolor och skolor har relativt sett högre lokalhyra än befintliga skolor. Investeringar i 
nya förskolor och skolor kommer därmed medföra påverkan på nämndens driftbudget. Detta 
kompenseras till viss del genom demografimodellen kring uppräkning av elevantal som 
används i kommunens budgetprocess. Med nuvarande resurstilldelning kommer de 
kommande årens investeringar att medföra en ökande andel lokalhyreskostnader i nämndens 
budget vilket i sin tur har en urholkande effekt på möjligheten att fördela ekonomiska medel 
närmast barn och elever vilket får konsekvenser för kvaliteten i utbildningen. Andelen 
lokalhyreskostnader av nämndens budget förväntas gå från 12,8 procent till 15,8 procent, 
vilket motsvarar 56 mnkr den kommande femårsperioden. 

För planperioden och framåt behöver kommunen som helhet ta ansvar för de kostnader för 
utbyggnad och drift av förskolor och skolor som det utökade bostadsbyggandet för med sig. 
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Nationell styrning påverkar framtida förutsättningar och krav 

Förskolan och skolan påverkas i hög grad av den nationella styrningen. Pågående och 
avslutade statliga utredningar har gett förslag som innebär ökade krav på kvalitet samt 
ekonomiska konsekvenser att hantera inom nämndens alla verksamhetsområden. Det är 
ännu en osäkerhet vilka förslag som kommer att bli verklighet, tidpunkt för implementering 
och statlig medfinansieringen av dessa. 

Redan beslutade förslag som idag påverkar verksamheten har hanterats inom ordinarie 
budget-, mål- och verksamhetsplansarbete genom prioriterade satsningar. Exempel på sådan 
statlig styrning är: 

• Reviderade kursplaner (gäller från 2022) 

• Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser (gäller sedan 2019) 

• Reviderad läroplan i förskola (2019) 

• Legitimationskrav i fritidshemmet (2019) 

• Förstärkt undervisningsuppdrag i fritidshemmet (2017) 

Pågående och avslutade utredningar som ännu inte har inneburit lagförändringar eller nya 
rekommendationer presenteras nedan. Utredningarna som listas bedöms vara 
kostnadsdrivande och/eller kräva en utökning för Varbergs kommunala förskola och skola: 

• En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) 

• Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30) 

• Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) 

• Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) 

• Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk verksamhet (SOU 
2020:34) 

• Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning (SOU 2021:11) 

• Se över timplanerna - Uppdraget ges genom en ändring av Skolverkets 
regleringsbrev för budgetåret 2020 

• Utredningen om en mer likvärdig skola (SOU 2018:05, 2020:28) 

• Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) 

• För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning 
och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18) 
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Konsekvensbeskrivning 

I en sammanlagd bedömning pekar förslagen mot utökad bemanning för fritidshem, 
elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, modersmålslärare och skolbibliotekarier. Utökad 
lovskola, förbättrade lokaler för fritidshem och förändringar i kompetensförsörjningen vid en 
10-årig grundskola läggs också fram. 

Genomförande och stöd i finansiering av de olika förslagen är i skrivande stund en 
osäkerhetsfaktor. Den statliga inriktningen är dock tydlig i att ambitionsnivåer höjs, 
framförallt gällande förutsättningar och kompetensförsörjning för personalkategorier runt 
omkring den ordinarie undervisningen. Allt annat lika kan det bli en utmaning att bibehålla 
satsningar och resurser för undervisande personal till förmån för andra områden som staten 
prioriterar. 

Kvalitet i jämförelse med andra kommuner 

Förskola och skola i Varbergs kommun har goda förutsättningar och en god kvalitet i 
jämförelse med riket och liknande kommuner. 

Varberg har en hög andel legitimerade förskollärare i den kommunala verksamheten (64 
procent), både jämfört med genomsnittet i riket (44 procent) och liknande kommuner (50 
procent). Förskollärartätheten är relativt hög medan personaltätheten totalt sett är något 
lägre än genomsnittet i riket och liknande kommuner. Kostnaden per barn i förskolan i 
Varberg är högre än genomsnittet i riket och liknande kommuner. 

Eleverna i Varbergs kommunala grundskola har goda studieresultat med både högre 
meritvärden och gymnasiebehörighet i jämförelse med liknande kommuner. Lärarna har 
jämförelsevis en hög behörighet. Antalet elever per lärare ligger i nivå med genomsnittet i 
riket och liknande kommuner. Kostnaden per elev för den kommunala grundskolan är lägre 
än genomsnittet i riket och i nivå med liknande kommuner. En trend att belysa är att 
kostnaderna för undervisning (kr/elev) inte ökar i samma takt som i liknande kommuner. 

I fritidshemmet i Varbergs kommun har cirka 43 procent av lärarna en pedagogisk 
högskoleexamen vilket är något högre än genomsnittet i både riket (cirka 39 procent) och 
liknande kommuner (cirka 40 procent). Personaltätheten ligger i nivå med både riket och 
liknande kommuner. Kostnaden per elev i fritidshemmet är något lägre än genomsnittet i 
riket och liknande kommuner. 

I grundsärskolan i Varbergs kommun har 100 procent av lärarna en pedagogisk 
högskoleexamen medan genomsnittet i riket och liknande kommuner är cirka 85 procent. 
För grundsärskolans räkning har Varbergs kommun en högre kostnad per elev än liknande 
kommuner och riket. 

Konsekvensbeskrivning 

Det finns utmaningar att bibehålla tidigare förmåga att fördela ekonomiska medel mot 
undervisningen i grundskola. Istället ökar kostnader som inte i lika hög utsträckning bidrar 
till undervisningen i förskola och skola.  
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Barn- och elevperspektivet 

Gymnasiebehörigheten för eleverna har för läsåren 2019/20 och 2020/21 varit på cirka 86 
procent, vilket är en lägre nivå än genomsnittet för de kommunala skolorna i Varberg tidigare 
år.  

Rektorer och tjänstepersoner beskriver en oro över att pandemin påverkar de barn och unga 
som sedan tidigare har behov av stöd på olika sätt. De elever som har ångest och oro sedan 
tidigare, funktionshinder, social problematik eller olika hemförutsättningar som påverkar 
bedöms ha fått en svårare situation under pandemin. Det kompensatoriska till dessa elever 
har delvis varit svårare att nå fram med på grund av fjärr- och distansundervisning, 
personalfrånvaro och folkhälsomyndighetens olika rekommendationer. 

Resultat i elevenkät visar att genomsnittsresultat i de kommunala skolorna avseende 
mående, trivsel och andra indikatorer på elevernas hälsa inte har gått ner under pandemin 
utan är på en stabil nivå över tid. 

Resultaten i vårdnadshavarenkäten i den kommunala förskolan visar på en ökande nöjdhet 
de senaste tre åren trots den pågående pandemin. 

Ökad personal-, barn- och elevfrånvaro har påverkat undervisningen och möjligheten till 
utveckling och lärande i förskola och skola. Statistiskt har frånvaron ökat med någon 
procentenhet gentemot läsåret 2018/19, när pandemin inte påverkade skolsituationen. 
Rektorer beskriver att frånvaron ofta kommer i längre och sammanhängande perioder och att 
de längre frånvaroperioderna hos elever och personal gör att eleverna periodvis får mycket 
att ta igen. Detta har framförallt varit utmanande för vissa elevgrupper och påverkar 
likvärdigheten i kommunen. 

Konsekvensbeskrivning 

Mot bakgrund av att barn och elevers behov på olika sätt tenderar att öka finns en påtaglig 
risk att barn och elever påverkas negativt för sina möjligheter till välbefinnande, utveckling 
och lärande i förskola och skola. 

Avseende pandemins effekter ser Skolverket liknande utveckling nationellt som 
kvalitetsarbetet i Varberg har identifierat. Det handlar om att barn och elever i behov av stöd 
på olika sätt drabbas hårdare i pandemin, att ökad frånvaro påverkar kunskapsutvecklingen 
och att skolutvecklingsarbetet och arbetsmiljön påverkas negativt.  

Prioriteringar och förändringsarbete 
Nämndens ambition är att fördelningen till rektors budget för undervisande personal ska 
bibehållas eller ökas över tid. Syftet är att bibehålla och öka kvaliteten närmast barn och 
elever. I slutändan avgör rektor hur resurserna ska fördelas inom sitt ansvar. 

Styrningen och ledningen har under mandatperioden varit långsiktig med tydliga vägval, där 
fokus är på verksamhetens undervisningsuppdrag. Ambitionen framåt är att hålla i denna 
riktning. 
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Kontinuerlig effektivisering av organisationen 

• Lärare övergår till ett digitalt verktyg 

• Vakanser tillsätts i så låg utsträckning som möjligt i stödjande organisation 

• Se över antalet sommaröppna förskolor  

• Översyn och anpassningar i kost och städ 

• Inkomstkontroll för att säkerställa att vårdnadshavare betalar in rätt belopp för 
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem baserat på inkomstuppgifter. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Stöd och förutsättningar till förskolor och skolor minskar något för att istället prioritera 
rektors möjlighet att bibehålla personal i undervisning. 

Minskad tillgänglighet under sommaren för delar av kommunens vårdnadshavare och barn i 
förskola. 

Långsiktigt förändringsarbete 

Ökat fokus för förskollärare och lärare på undervisningsuppdraget 

Varbergs kommun har jämfört med riket och liknande kommuner en hög andel behöriga 
förskollärare och lärare, dock förväntas den nationella bristen på behöriga lärare också 
påverka Varberg på sikt.  

Nämnden arbetar med långsiktig kompetensförsörjning för ökat fokus på 
undervisningsuppdraget. I det långsiktiga arbetet är ambitionen att ge lärare och 
förskollärare ökade förutsättningar att fokusera på undervisningen och att minimera deras 
arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till undervisningsuppdraget. Nämnden vill med 
denna riktning ta ansvar för den långsiktiga kompetensförsörjningen genom att se hur andra 
yrkesgrupper kan komplettera nuvarande organisation. Ökat fokus på 
undervisningsuppdraget för förskollärare och lärare bidrar till en effektfull undervisning och 
förväntas på sikt öka måluppfyllelsen.  

Se över stödprocesser och stödorganisation inom nämndens verksamheter 

För att möjliggöra att verksamheten har kompetens och förutsättningar att möta barn och 
elever utifrån behov har nämnden beslutat att etablera en resursskola där ett mindre antal 
elever med särskilt stora behov ska få undervisning. Nuvarande lösningar, som ofta innebär 
externa lokaler utanför hemskolan, är resurskrävande och ger trots det inte bästa 
förutsättningar för lärande. Förväntningen på sikt är att resursskolan ska öka kvaliteten, 
måluppfyllelsen och ge en effektivare verksamhet. 

För att skapa förutsättningar att fördela ekonomiska medel mot undervisande personal kan 
andra delar av organisationen behöva minskas eller effektiviseras. Stödorganisationen, som 
syftar till att säkerställa, stödja och utmana verksamheternas grunduppdrag och kvalitet, 
kommer att ses över för att säkerställa att stöd och kompetens motsvarar verksamheternas 
behov. 
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Se över möjligheten att söka fler bidrag och se över nuvarande statliga bidrag 

Förskola och skola i Varbergs kommun är beroende av statsbidrag för kvaliteten i 
grunduppdraget. Det har över tid funnits en ambition att vissa statliga bidrag ska gå till 
riktade satsningar såsom kompensation för ökad likvärdighet. För att skapa förutsättningar 
för rektor att fördela ekonomiska medel mot undervisande personal i samma eller högre 
utsträckning som idag kan vissa riktade satsningar på sikt behöva prioriteras om till att säkra 
medel för undervisningsuppdraget snarare än riktade satsningar. 

Lokaloptimering förskola och grundskola 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under 2020 inventerat kapaciteten på samtliga 
grundskolor i kommunen. Kapacitetsutredningen bidrar tillsammans med översynen av 
upptagningsområden och beslut om ny skolorganisation till att kunna genomföra 
lokaloptimering för de befintliga grundskolorna i Varberg under de kommande åren. 

Under 2021 kommer förvaltningen arbeta med att säkerställa antalet förskoleplatser i 
befintliga förskolor för att om möjligt lokaloptimera förskolans verksamhet. Arbetet kan 
förhoppningsvis ge liknande effekter för kommunen som lokaloptimeringen gjorde för 
grundskolan. 

Förändringsarbete för ett växande Varberg i samverkan med kommunkoncernen 

Nämnden ser behov av att i samverkan med kommunkoncernen intensifiera arbetet med att 
säkerställa välfungerande service och välfärd när Varberg växer. Varberg står inför betydande 
investeringar när plats ska beredas för fler barn i förskolan och fler elever i grundskolan. 
Nämnden bedömer att kommunen som helhet behöver ta ansvar för de kostnader som 
bostadsbyggandet för med sig genom byggnation och drift av nya förskolor och skolor. 

Se över svårpåverkade kostnader i samverkan med kommunkoncernen 

Nämnden ser ett behov av att genomlysa hur svårpåverkade kostnader såsom lokaler, kost 
och städ och it fördelas i kommunkoncernen och om kommunen som helhet ser behov av 
förändrade prioriteringar. Svårpåverkade kostnader för nämnden minskar utrymmet att 
prioritera kvaliteten närmast barn och elever. 

Konsekvensbeskrivning 

Ökat fokus på undervisningsuppdraget och förändringar i stödorganisationen kan ge både 
positiva och negativa effekter. Positiva effekter förväntas bli ett närmare stöd med högre 
kvalitet, främst till barn och elever att särskilt beakta. Även en mer renodlad stödorganisation 
kan bidra på ett effektfullt sätt. Större ekonomiska effektiviseringar över tid kan påverka 
möjligheten att stödja undervisande personal, vilket kan leda till ökad belastning. 

Ambitionen att finansiera delar av verksamheten med statliga bidrag ökar sårbarheten vid 
förändringar i bidragen och fördelningen av dessa. Möjligheten av riktade satsningar för ökad 
likvärdighet minskar också. Det finns både positiva och mindre positiva erfarenheter av 
långsiktigheten i de statliga bidragen sedan tidigare. 

Möjligheten att få ekonomisk effekt i det långsiktiga förändringsarbetet är beroende av 
samverkan med andra. 
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Nämndmål 
Nämnden har för perioden 2020–2023 tre nämndmål vilka är Skola för alla – Motivation för 
lärande – Tillit för förbättring. De två första målen är inriktade på arbetet med att skapa 
bästa möjliga möte mellan barn och vuxen. Det tredje målet syftar till att skapa en 
förbättringskultur för att stödja utveckling och möta nya förutsättningar. 

Budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 stödjer nämndmålsarbetet genom att fortsatt 
fördela de ekonomiska resurserna mot undervisande personal i så hög utsträckning som 
möjligt. Satsning på resursskola och investeringar för att möta ett växande Varberg förväntas 
bidra till bibehållen eller ökad kvalitet. 

Utifrån nuvarande kvalitet och förutsättningar, samt det utvecklingsarbete som sker i 
verksamheterna, är nämndens mål fortsatt realistiska att arbeta gentemot. Målarbetet får 
kraft från den ekonomiska styrningen men drivs också framåt av ett redan etablerat 
skolutvecklingsarbete. Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen visar det 
gemensamma vägvalet för skolutvecklingen under mandatperioden. Planen ger riktning och 
styrning för att utveckla innehåll och kompetens utan att belasta nämndens ansvarsområden 
ekonomiskt. 
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Nya projekt utan slutförd förstudie: 

Utemiljösatsningar - Behov av att utveckla utemiljöer inom förskola och grundskola. 
Detta särskiljs från verksamhetsinvesteringar. Denna post avser inte reinvesteringar som 
servicenämnden hanterar. 

Satsningar inomhusmiljö förskola och grundskola - Behov av att byta ut uttjänta 
inventarier i skolorna. 10 procent av klassrummen bör bytas ut årligen under en 10 års 
period. 

Förskoleplatser Nordväst – Behov av minst två nya förskolor efter att Trönningenäs 
förskola är klar.  

Förskoleplatser Norra kusten Väröbacka/Limabacka – Planansökan om förskola för 
160 barn är beslutad av kommunstyrelsens arbetsutskott. Tidigare planerad förskola med 
avslutad förstudie genomförs ej på grund av bullerproblematik.  

Förskoleplatser centrum - Behovet av förskola i centrumområdet, efter att Borgasgård 
står klart. 

Förskola Sydväst – I enlighet med beslutad behovsanalys. Behov kring år 2025-2027 
beroende på hur befolkningsprognosen utvecklar sig. 

Förskolor centrumområdet, inventarier- Då ett flertal äldre förskolor i 
centrumområdet står inför större reinvesteringar behövs medel för inventarier i samband 
med detta. 

Grundskoleplatser Centrum Håsten – Ny grundskola i Håsten med kapacitet för minst 
700 elever. Behovsanalys för lokaler centrumområden grundskola finns framtagen och 
beslutad. Förstudie och projektering bör ske år 2022 för genomförande under år 2023-2025. 

Grundsärskola Centrum - Ny grundsärskola med behov av 120 platser, förslagsvis i 
kombination med Håstens grundskola. Förstudie och projektering bör ske år 2022 för 
genomförande under år 2023-2025. 

Ny grundskola Nordväst – Behovsanalys beslutad. Åtgärdsval pågår. En ny grundskola 
kan stå klar tidigast höstterminen 2025. 

Kapacitetshöjande åtgärder grundskoleplatser Nordväst Trönninge - Behov 
höstterminen 2023 för att klara kapaciteten tills de nya grundskolorna i Håsten och Nordväst 
är klara. 

Grundskoleplatser Centrum - Kapacitetshöjande åtgärder på Bockstensskolan och 
Furubergsskolan.  
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Förändringar av taxor och avgifter 2022 
Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 
Avgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst, barnets ålder samt antal barn i 
familjen som har plats i nämndens verksamheter. 

Avgiften kan inte överskrida ett visst nationellt fastställt belopp, så kallad maxtaxa. Den 
högsta avgiftsgrundande inkomsten fastställs av Skolverket och för 2021 uppgår den till 50 
340 kr. Skolverket ansvarar för att fastställa en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya 
högsta avgiftsbelopp per månad och informerar kommunerna om de nya beloppen. Beroende 
på om och i sådana fall hur inkomsttaket indexeras inför januari 2022 kan maxtaxan komma 
att justeras. 

Varbergs kommun tar ansvar för att kontrollera att den inkomst som uppgivits 
överensstämmer med inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket. Kontroller genomförs 
årligen. 

Varberg kommun erhåller Statsbidrag för maxtaxa som kompensation för att kommunen har 
maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Detta statsbidrag är inte sökbart 
utan utbetalas automatiskt till de kommuner som tillämpar maxtaxa. 



5. Tema Samverkan mellan förvaltningar



6. Information Ekonomisk månadsrapport juni och juli



7. Information Resursskolan Björkedalsskolan



8. Information Årlig tillsyn fristående förskolor



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2021-08-16 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 82 Dnr FGN 2021/0304 

Undervisning och ledarskap 2021 - Förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och

ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt innehåller fyra 
delmoment, där Undervisning och ledarskap syftar till att följa och 
analysera arbetet med att främja barns lärande.  

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som 
förvaltningen gjort som ett resultat av processen Undervisning och 
ledarskap. 

Beslutsunderlag 
Undervisning och ledarskap 2021 - Förskola 

Övervägande 

Rektorer, verksamhetschef och representanter från förvaltningens 
kvalitetsteam möts under våren i kvalitetsdialog, en process som syftar till 
analys och stöd i förskolornas utvecklingsarbete. Kvalitetsdialogerna har 
varit kollegiala för att fördjupa varandras analys och få lärdomar av 
varandra. Dialogerna har haft fokus på nuläget i förskolornas 
utvecklingsplansarbete. Analysen har kompletterats med personalenkät om 
undervisning i förskolan. 

Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad 
förskola som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och 
undervisningen utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens 
mål. Läroplansresan som präglat förskolan efter den reviderade läroplanen 
ger positiva avtryck, men det är också tydligt att många områden som är i 
fokus fortfarande är i en tidig fas av utvecklingsarbetet. Förskolorna arbetar 
i regel med liknande områden för att utveckla utbildningen och 
undervisningen. Samtidigt har förskolorna kommit olika långt i 
utvecklingsarbetet, vilket betyder att likvärdigheten kan och bör öka. 

Sammanfattningsvis har tre områden identifierats där det finns en 
utveckling i kvalitet och som bör värnas framåt: 

 Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i

förskolan för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2021-08-16 2 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Lpfö 18, vilket bidrar till hela undervisningsprocessen: planering – 

genomförande – analys. 

 Fortsatt hög andel förskollärare bidrar till hög kvalitet i 

utbildningen. Personalens goda kompetens och behörighet beskrivs 

av rektorerna som en av de viktigaste faktorerna till en hög kvalitet i 

utbildningen, vilket också indikeras av resultat från personalenkät 

om undervisning. 

 Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och 

tillsammans med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ 

utbildning och undervisning. Det bidrar både till utveckling av 

organisation och innehåll för pedagogernas systematiska 

kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. 

Sammanfattningsvis har två utvecklingsområden identifierats: 

 Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering 

och analys av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. 

Konkreta utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i 

analys och dokumentation av barns utveckling och lärande. 

 Likvärdigheten i kvalitet på förskolorna för pedagogernas 

utvecklingsarbete och barnens utveckling och lärande. 

På rektorsmöte hösten 2021 fördjupas hur förskolorna och förvaltningen 

kan formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar 

som kan förfinas och utvecklas på alla nivåer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ansvarig handläggare 

Förskole- och 

grundskoleförvaltningens 

ledningsgrupp 
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Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Martin Hassel 
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432 80 Varberg www.varberg.se 

Undervisning och ledarskap 2021 - Förskola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. det systematiska kvalitetsarbetet, avseende undervisning och

ledarskap, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Beskrivning av ärendet 
Varje huvudman ska på övergripande nivå följa upp utbildningen genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. I Varberg genomförs det enligt innehåller fyra 
delmoment, där Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera 
arbetet med att främja barns lärande.  

Övervägande nedan beskriver sammanfattningen av rapporten som 
förvaltningen gjort som ett resultat av processen Undervisning och ledarskap. 

Beslutsunderlag 
Undervisning och ledarskap 2021 - Förskola 

Övervägande 
Rektorer, verksamhetschef och representanter från förvaltningens 
kvalitetsteam möts under våren i kvalitetsdialog, en process som syftar till 
analys och stöd i förskolornas utvecklingsarbete. Kvalitetsdialogerna har varit 
kollegiala för att fördjupa varandras analys och få lärdomar av varandra. 
Dialogerna har haft fokus på nuläget i förskolornas utvecklingsplansarbete. 
Analysen har kompletterats med personalenkät om undervisning i förskolan. 

Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad 
förskola som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och 
undervisningen utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens mål. 
Läroplansresan som präglat förskolan efter den reviderade läroplanen ger 
positiva avtryck, men det är också tydligt att många områden som är i fokus 
fortfarande är i en tidig fas av utvecklingsarbetet. Förskolorna arbetar i regel 
med liknande områden för att utveckla utbildningen och undervisningen. 
Samtidigt har förskolorna kommit olika långt i utvecklingsarbetet, vilket 
betyder att likvärdigheten kan och bör öka. 
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Sammanfattningsvis har tre områden identifierats där det finns en utveckling i 
kvalitet och som bör värnas framåt: 
 

 Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i 

förskolan för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen Lpfö 

18, vilket bidrar till hela undervisningsprocessen: planering – 

genomförande – analys. 

 Fortsatt hög andel förskollärare bidrar till hög kvalitet i utbildningen. 

Personalens goda kompetens och behörighet beskrivs av rektorerna 

som en av de viktigaste faktorerna till en hög kvalitet i utbildningen, 

vilket också indikeras av resultat från personalenkät om undervisning. 

 Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och 

tillsammans med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ 

utbildning och undervisning. Det bidrar både till utveckling av 

organisation och innehåll för pedagogernas systematiska 

kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. 

Sammanfattningsvis har två utvecklingsområden identifierats: 

 Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och 

analys av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. Konkreta 

utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i analys och 

dokumentation av barns utveckling och lärande. 

 Likvärdigheten i kvalitet på förskolorna för pedagogernas 

utvecklingsarbete och barnens utveckling och lärande. 

På rektorsmöte hösten 2021 fördjupas hur förskolorna och förvaltningen kan 

formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar som 

kan förfinas och utvecklas på alla nivåer. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Beslut påverkar inte ekonomi och verksamhet. 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

Carina Uvenfeldt Maria Wirén 

Förvaltningschef Utvecklingschef 

 

Protokollsutdrag 
Ansvarig handläggare 

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 
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Sammanfattning 

Undervisning och ledarskap är en analysrapport för den kommunala förskolan. 

Rapporten följer upp delar av nämndens mål och nationella mål. Rektorer, 

verksamhetschef och representanter från förvaltningens kvalitetsteam möts under 

vårterminen i kvalitetsdialog, en process som syftar till analys och stöd i 

förskolornas utvecklingsarbete. Kvalitetsdialogerna har varit kollegiala för att 

fördjupa varandras analys och få lärdomar av varandra. Dialogerna har haft fokus på 

nuläget i förskolornas utvecklingsplansarbete. Analysen har kompletterats med 

personalenkät om undervisning i förskolan. 

Beskrivningar och analyser i rapporten visar på en utvecklingsorienterad förskola 

som tydligt arbetar med att höja kvaliteten på utbildningen och undervisningen 

utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 18 och nämndens mål. Läroplansresan som 

präglat förskolan efter den reviderade läroplanen ger positiva avtryck, men det är 

också tydligt att många områden som är i fokus fortfarande är i en tidig fas av 

utvecklingsarbetet. Förskolorna arbetar i regel med liknande områden för att 

utveckla utbildningen och undervisningen. Samtidigt har förskolorna kommit olika 

långt i utvecklingsarbetet, vilket betyder att likvärdigheten kan och bör öka. 

Sammanfattningsvis har tre områden identifierats där det finns en utveckling i 

kvalitet och som bör värnas framåt: 

• Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i förskolan 

för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen Lpfö 18, vilket bidrar 

till hela undervisningsprocessen: planering – genomförande – analys. 

• Fortsatt hög andel förskollärare bidrar till hög kvalitet i utbildningen. 

Personalens goda kompetens och behörighet beskrivs av rektorerna som en 

av de viktigaste faktorerna till en hög kvalitet i utbildningen, vilket också 

indikeras av resultat från personalenkät om undervisning. 

• Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och tillsammans 

med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ utbildning och 

undervisning. Det bidrar både till utveckling av organisation och innehåll för 

pedagogernas systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. 

Sammanfattningsvis har två utvecklingsområden identifierats: 

• Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och analys 

av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. Konkreta 

utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i analys och 

dokumentation av barns utveckling och lärande. 

• Likvärdigheten i kvalitet på förskolorna för pedagogernas utvecklingsarbete 

och barnens utveckling och lärande. 

På rektorsmöte hösten 2021 fördjupas hur förskolorna och förvaltningen kan 

formera sig utifrån analysen, med utgångspunkt i vilka ledarhandlingar som kan 

förfinas och utvecklas på alla nivåer.  
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 Inledning 

Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom skolväsendet ska 

på huvudmannanivå följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Detta genomförs enligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet som innehåller 

fyra delmoment: Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera 

arbetet med att främja barns lärande. Värden och lika möjligheter sätter fokus på 

barns och elevers lika möjligheter i förskola och skola. Förutsättningar och resultat 

följer resultat i relation till olika förutsättningar på förskolorna. Insatser och 

fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra 

prioriterade fokusområden. Ett delmoment är inte tillräckligt för att bedöma kvalitet 

och måluppfyllelse. Tillsammans ger delarna däremot en helhet av utbildningen, 

vilket sammanfattas i förskole- och grundskolenämndens årsredovisning.  

Personalenkät om undervisningen i förskola 

Tillsammans med tolv förskollärare i kommunen tog förvaltningen år 2020 centralt 

fram en enkät om viktiga delar för undervisningens kvalitet i förskolan. Enkäten har 

nu genomförts för första gången. Möjligheten att utläsa kvalitet och utveckling i 

utbildningen utifrån personalenkäten kommer att öka över tid. I år har jämförelser 

mellan personalkategorierna barnskötare och förskollärare analyserats.  

414 pedagoger har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen för förskollärare är 71 procent 

(287 respondenter) och för barnskötare 38 procent (100 respondenter). 

Till personalenkäten har det delgivits stödmaterial till rektorerna med analysfrågor 

för djupare analys och dialog om kvalitet på varje förskola. På sikt är ambitionen att 

fördjupa analysen med lärandebesök mellan förskolor och efterföljande dialog 

mellan förvaltningens centralt och personal. På grund av covid-19 pandemin har 

detta moment förskjutits framåt i tid. 

Rektorsdialoger 

Rektorer, verksamhetschef, utvecklingschef och representanter från förvaltningens 

kansli möts under vårterminen i kvalitetsdialog. Kvalitetsdialogerna har varit 

kollegiala där fyra rektorer har träffats samtidigt för att fördjupa varandras analys 

samt delge erfarenheter och tips. Dialogerna har haft fokus på nuläget i förskolornas 

utvecklingsplansarbete. Både styrkor och dilemman har lyfts under dialogen.  

På rektorsmöte hösten 2021 fördjupas sedan hur verksamheterna och förvaltningen 

kan formera sig utifrån analysen. 

Analys och sammanfattning 

Analys av kvalitet och utvecklingsområden har genomförts av förvaltningens 

kvalitetsteam. Fokus är både på enheternas och förvaltningens arbete. Det som 

många dialogsamtal berört eller som i någon dialog visat sig vara särskilt starkt 

kopplade till målen och barnens möjligheter till lärande beskrivs i rapporten. I 

avsnittet Avslutning sammanfattas kvaliteter och utvecklingsområden.  
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 Läroplansresan professionaliserar förskolan 

Den reviderade läroplanen Lpfö 18 trädde i kraft 1 juli 

2019. Sedan 2018 har Varberg på ledningsnivå 

arbetat med att identifiera och utveckla områden 

som är nya eller förstärks i den reviderade 

läroplanen. Utvecklingsarbetet har det senaste året 

intensifierats på förskolorna och fördjupas på olika 

sätt, med syfte att stärka alla delar av förskolans 

uppdrag – så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet. 

Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport från 

2018 av förskolans kvalitet i Sverige är det positivt 

att läroplanen så tydligt lyfts fram av rektor. 

Skolinspektionen lyfter bland annat att läroplanen 

ska vara ett levande dokument vars innehåll och 

intentioner omfattar alla som arbetar i och för 

förskolan, och att alla nivåer av styrkedjan behöver 

arbeta för att implementera läroplansuppdraget.1 

Rektorernas beskrivningar av pågående 

utvecklingsarbete visar att implementering av 

läroplanen tydligt är i fokus för förskolan och 

kommer att vara det under hela mandatperioden.  

På kommunövergripande nivå kan utvecklingen av 

utbildningen och undervisningen följas genom det systematiska kvalitetsarbetet. 

Såväl rektors beskrivningar, vårdnadshavarnas nöjdhet och övergripande stöd och 

utvecklingsarbete har haft en positiv utveckling de senaste åren, även om 

utvecklingsområden finns. 

 Fokus i läroplansresan över tid 

Tidigare utgick planering, dokumentation och analys av utbildningen till stor del 

utifrån pedagogernas kartläggningar av barngruppen i början av läråret, med fokus 

på barnens miljö, intressen och behov samt pedagogernas och vårdnadshavares 

upplevelser. Pedagogerna utgick ifrån kartläggningen för att bedöma vad i 

verksamheten som behöver utvecklas. Områden var i fokus under hela läråret och 

dokumentationen följde barngruppens resa i projektet. 

Genom utvecklingsarbetet med reviderad läroplan har läroplansmål och fokus på 

hur undervisningen bidrar till barns lärande tagit större plats, fortsatt med 

utgångspunkt i barngruppens behov men med mer kontinuerlig analys och 

formering av undervisningen. För att hantera ett ökat fokus på läroplanen och 

 

1 Skolinspektionen (2018). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska 
förskolan. Sid. 9 

Förskolans uppdrag 

”Helhetssyn 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för 

ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå 

från en helhetssyn på barn och barnens behov, 

där omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. (…) Förskolan ska vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust 

att lära.” 

Källa: Skolverket (2018). Läroplan för förskolan 

(Lpfö 18). Sid. 7 

”Lek är grunden för utveckling, lärande 

och välbefinnande 

(…) Lek ska ha en central plats i utbildningen. 

Ett förhållningssätt hos alla som ingår i 

arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek 

bekräftar lekens betydelse för barnens 

utveckling, lärande och välbefinnande.” 

Källa: Skolverket (2018). Läroplan för förskolan 

(Lpfö 18). Sid. 8 

 



 7 (23) 

 

läroplansmål, barns lärande och undervisningsbegreppet har förskolorna gått mot 

att planera och genomföra undervisning mer frekvent än tidigare.  

Förskolorna är nu inne i en process för att följa och utveckla undervisningen för 

varje barn på ett tydligare sätt. Samt skapa stödstrukturer och planering för såväl 

den planerade undervisningen som den spontana undervisningen. Förskolorna är på 

olika platser i läroplansresan, där ett antal förskolor arbetar med att utveckla en 

gemensam syn på undervisning och lärande medan andra kommit längre och tydligt 

följer varje enskilt barn i koppling till den undervisning som genomförs. 

Forskning beskriver vikten av tydligt fokus på förskolans läroplansmål och koppling 

till vilka innehållskunskaper och förmågor som ska utvecklas hos barnen i 

förskolans undervisning, för annars kommer undervisning i förskolan enbart att 

handla om hur pedagogerna förhåller sig till barn.2 

 Teoretisk fördjupning driver professionen framåt 

Professionsbegrepp som utbildning, spontan och planerad undervisning, lärande, 

läroplansmål och lärandeobjekt, formativitet, tillgängliga lärmiljöer, systematiskt 

kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation med mera är ingångar i förskolornas 

utvecklingsarbete. Genom att fördjupa sig i begrepp i 

relation till förskolans uppdrag ökar medvetenhet 

hur undervisningen kan bidra till barns utveckling 

och lärande. Rektorerna beskriver vidare hur 

medarbetarna når längre i sin förståelse, sin 

dokumentation och i kollegiala samtal när de är 

teoretiskt grundade. Det bidrar också till en samsyn i 

vad som är förskolans roll och uppdrag i exempelvis 

undervisningen.  

Fördjupningen är en del av en professionsutveckling 

för förskolan i Sverige, där undervisning och lärande 

får ett allt tydligare fokus men med fortsatt tonvikt 

vid omsorg, utveckling och lärande som en helhet 

där leken ska genomsyra utbildningen.  

 

2 Björklund, Pramling Samuelsson (2018) Undervisning, lek, lärande och omsorg – förskolans hörnstenar i 
Sheridan, Williams (red.) (2018) Undervisning i förskolan. En kunskapsöversikt. Skolverket. Sid. 101 

Forskningsinlägg  – Motsägelser och 

dilemman pedagoger i förskolan upplever 

- att följa läroplanen samtidigt som pedagoger ska 

följa barns intressen 

- pedagoger vill vara spontana och fånga situationen 

och kan uppleva att planeringen är ett hinder för 

detta (barns fria val kontra styrning) 

- från en görandekultur till en målstyrd 

undervisning, utan att det blir förmedling 

- reviderad läroplan som ställer högre krav, 

samtidigt som man anser att det egentligen handlar 

om att ”göra det de redan alltid gjort synligt” 

Källa: Doverborg, Pramling, Pramling Samuelsson 

(2019). Att undervisa barn i förskolan. 2:a 

upplagan. Stockholm: Liber. Sid. 13ff 

Forskningsinlägg – Förskolans betydelse 

Forskning visar att barns vistelse i förskolan, vistelsens längd och kontinuitet har stor betydelse för det framtida mötet med skolans 

undervisning. Pedagogernas relationer med barnen och förskolans utbildningsinnehåll är givetvis också betydelsefullt. Sammantaget 

visar forskningen att ett barn som går i förskola når längre i måluppfyllelse och sociala sammanhang senare i skolan. Exempelvis är 

behovet av specialundervisning mindre för elever som deltagit regelbundet i förskolan. De positiva effekterna gäller framförallt barn 

från resursfattiga familjer. 

Källa: Håkansson och Sundberg (2020). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Natur och 

Kultur. Sid. 113–121 
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Förskolorna har ofta litteraturläsning i sitt utvecklingsarbete. Ett exempel är boken 

Att undervisa barn i förskolan som tar upp dilemman pedagoger i förskolan, enligt 

forskning, upplever när förskolan har ökat fokus på läroplan och barns lärande. Att 

synliggöra och diskutera sådana dilemman stödjer arbetet med kulturen och 

professionaliseringen av förskolan. 

Förskolans styrdokument beskriver att förskolan ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Teoretisk fördjupning har också inneburit att den 

vetenskapliga grunden stärkts. Rektorerna beskriver att pedagoger går från att 

förankra det de gör i forskning till att använda olika teorier för att kritiskt granska 

sin undervisning. Att ha kompetens för och tid till att arbeta med forskning på detta 

sätt är dock en utmaning. 

Sammantaget finns tecken på att fördjupning i teori och undervisningsuppdraget, 

som har varit i fokus den första tiden efter reviderad läroplan, synliggör 

kvalitetsskillnader mellan förskolor, arbetslag och medarbetare. Därmed påverkas 

också likvärdigheten i Varbergs kommunala förskola. För att utveckla en mer 

likvärdig utbildning riktas olika insatser på förskolorna i högre utsträckning än 

tidigare. På några förskolor riktas handledning mer till vissa arbetslag och 

förskollärare och barnskötare får delvis olika kompetensutveckling utifrån deras 

olika ansvar i läroplanen. Att förskolor i teamen arbetar gemensamt i tvärgrupper 

för sitt utvecklingsarbete och nyanställda får fördjupad introduktion kring det 

pedagogiska arbetet är ytterligare exempel på hur förskolor arbetar för ökad 

likvärdighet.  

 Kollegialt lärande för att systematiskt analysera 

och utveckla undervisningen 

Läroplanen har höga förväntningar på förskollärare som 

ska ansvara för undervisningen och på övriga pedagoger i 

arbetslaget som ska genomföra undervisningen. Forskning 

visar att förskollärarna behöver kunskaper och förmågor 

att undervisa om flertalet olika ämnesområden, för barn i 

olika åldrar och med olika behov samt visa omsorg med 

barnen. De ska förstå hur barn lär sig inom olika områden 

och behöver reflektera vad varje mål i läroplanen innebär 

för barnet i undervisningen.3  

För att stödja pedagoger i undervisningsuppdraget 

organiserar rektorer för olika kollegiala forum där 

fortbildning och undervisningsutveckling genomförs. I 

regel leds dessa forum av olika ledande roller såsom 

 

3 Sheridan, Williams (2018) Forskning om förskolans undervisning i Sheridan, Williams (red.) (2018) 

Undervisning i förskolan. En kunskapsöversikt. Skolverket. Sid. 34 

I utbildningen ingår undervisning. 

Undervisning innebär att stimulera och 

utmana barnen med läroplanens mål som 

utgångspunkt och riktning, och syftar till 

utveckling och lärande hos barnen. 

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som 

är planerat eller uppstår spontant eftersom 

barns utveckling och lärande sker hela tiden. 

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska 

innehållet i undervisningen och för att det 

målinriktade arbetet främjar barns utveckling 

och lärande.  

Källa: Läroplan för förskola (Lpfö 18) 
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förstelärare, specialpedagoger eller lärledare. Rektorerna upplever att de ledande 

rollernas arbete med att leda och stödja utvecklingsarbetet i olika former är viktigt.  

Under de senaste två åren, i samband med att förskolorna utvecklat 

utvecklingsplaner och processer i relation till det, har förskolornas organisation 

kring ledande roller tydliggjorts. Att tydliggöra ansvarsfördelningen och därmed 

strategiskt arbeta med ett distribuerat ledarskap har under de senaste två åren varit 

en positiv utveckling. Rektorerna har gjort olika vägval för vilket ansvar och mandat 

olika roller har och vilken tid de får för dessa uppdrag.  

Det är delvis en ny kultur som formas i förskolan genom en organisering med 

ledande roller. Tidigare tradition av att alla ska ha lika mycket ansvar förändras till 

att några ska driva mer och inom givna områden. Även att skapa tvärgrupper över 

förskolor i utvecklingsarbetet syftar till att bidra med nya insikter för pedagogerna, 

framförallt på mindre förskolor med ett fåtal medarbetare ser rektorerna det som 

viktigt att personalen får dela erfarenheter och kunskaper med andra. 

Utvecklingsarbetet i förskolan innebär också ett kulturarbete, med förväntningar på 

att analysera och utveckla sin undervisning tillsammans med andra. I dialog med 

rektorer synliggörs det hur arbetet både kan stärkas av och hamna i dilemman 

beroende på kulturen i de olika förskolorna. 

 Förstelärare, pedagogistor, utvecklingspedagoger och lärledare 

I Varbergs kommunala förskola finns nio förstelärare, en per geografiskt team samt 

ytterligare tre som förstärker de större geografiska teamen. Ett antal team har 

förstärkt utvecklingsorganisationen med utvecklingspedagoger, medan andra ger 

tydliga uppdrag till pedagogistor (förskollärare som gått pedagogistutbildning). 

Dessa ledande roller har i regel uppdrag att ge feedback till kollegor kring 

undervisningsprocessen olika delar (kartläggning, planering, genomförande, 

observation, analys, ny planering, …) samt leda olika fortbildningar och 

fördjupningar för sina kollegor. Det finns skillnader mellan förskolorna i vilka 

förutsättningar och mandat de olika ledande rollerna har, och vilket stöd det ger till 

kollegor och rektor. 

Flera av de ledande rollerna ingår även i lednings-/utvecklingsgrupp med rektor för 

att ge stöd och kraft i utvecklingsarbetet. Genom dessa får också rektor god kunskap 

över hur undervisningen utvecklas, vilket varit extra viktigt under pandemin när 

rektorer inte har kunnat vara närvarande i verksamheten på samma sätt. 

Under året har en ny förvaltningsgemensam process startat i förskola; SKUA – 

språkutvecklande arbetssätt med stöd av statsbidrag. Processen har två spår, hur ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan bidra i förskolans undervisning och 

hur kollegialt lärande kan utvecklas. För det sistnämnda syftet utbildas så kallade 

lärledare inom ramen för SKUA. Fokus är på att skapa förutsättningar för att 

utveckla utbildningen genom att öka kompetensen kring lärande samtal, 

systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation. Rektorer beskriver hur lärledare 

har implementerats i organisation och håller i lärande samtal och fördjupar det 
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kollegiala lärandet, medan andra ännu inte organiserat för hur lärledare fullt ut ska 

nyttjas i förskolans utvecklingsarbete. Under våren har dialogen med rektorerna 

fördjupats för att SKUA och lärledarna ska få önskad effekt. 

 Kvalitetstid, pedagogiska forum, barnhälsa, studiedagar och APT 

Olika forum för att pedagoger ska kunna genomföra och utveckla utbildningen i 

relation till mål och förväntningar i läroplanen möjliggörs av rektorerna. Under 

pandemin har de flesta tillfällen övergått till digitala möten, de mer kontinuerliga 

har stundtals ställts in för att hantera personalfrånvaro. 

Arbetslag/ pedagogpar möts varje eller varannan vecka på kvalitetstid. Inom varje 

förskola organiseras också grupper av pedagoger för att fördjupa sig i olika områden 

i olika typer av pedagogiska forum, ofta genom förlängd arbetstid någon dag i 

månaden. APT kan delvis nyttjas för sådana ändamål. På barnhälsadialoger möter 

arbetslaget rektor och specialpedagog några gånger per termin för att ha dialog om 

hur stöd för barngruppen kan utvecklas på olika sätt. 

Under studiedagar, eller vid andra tillfällen, är det vanligt att förskolor möts inom 

teamen för att arbeta med utvecklingsarbete. De senaste åren har detta framförallt 

varit knutet till läroplanen och undervisningsuppdraget däri. Några team har valt att 

organisera barnskötare och förskollärare var för sig för att ge ett riktat utvecklings-

arbete beroende på de olika personalkategoriernas utbildning och uppdrag. 

Personalenkäten undersökte personalens upplevelse om tid för forum där planering, 

analys och utveckling av undervisningen är i fokus, se de tre diagrammen på nästa 

sida. Noterbart från enkätresultaten är att den kollegiala planeringen genomförs 

oftare än kollegial reflektion och analys. Utveckling av undervisningen får kraft från 

den analys pedagogerna gör av sin nyligen genomförda undervisning. Det finns 

därmed en potential till ökad kvalitet genom att analysen av undervisningen är lika 

frekvent som planeringen av undervisningen, då de båda momenten bör vara tätt 

förknippade. Svårigheter med analysdelen fördjupas i nästa avsnitt. 

Noterbart är att över 20 procent av pedagogerna menar att kompetensutveckling 

sker mer sällan än 1/termin, trots att samtliga förskolor har fler studiedagar än så. 

Det har i enkäten inte funnits en definition på kompetensutveckling, och det är svårt 

att veta hur pedagogerna har tolkat begreppet i relation till vad som är i fokus på 

exempelvis studiedagar. 

Barnskötare upplever i att forum för planering, analys och utveckling genomförs i 

mindre grad än för förskollärare. Huruvida det är ett strategiskt vägval av rektor, en 

mer kritisk uppfattning från respondenterna, olika förutsättningar på förskolor med 

fler/ färre i någon yrkesgrupp eller annat går inte att utläsa av enkätsvaren. 
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Samtlig personal Barnskötare Förskollärare

Jag deltar i kollegial planering av undervisningen
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Samtlig personal Barnskötare Förskollärare

Jag deltar i kollegial reflektion och analys av undervisningen
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 Systematik för planering, feedback och analys 

För att revideringar i läroplanen och förskolornas utvecklingsarbete ska få effekt på 

pedagogernas undervisning, samt barns utveckling och lärande, arbetar rektorerna 

med att systematisera de olika delarna av undervisningsprocessen. För att skapa en 

systematik där barns behov för lärande, läroplansmål, undervisningsaktiviteter med 

mera kontinuerligt planeras för och reflekteras kring använder sig förskolorna av 

dokumentationsmallar för planering, observation och analys. Pedagogerna får 

feedback muntligt och skriftligt på dokumentationen. Feedback bidrar enligt 

rektorerna till att utveckla dokumentationen, pedagogernas analys och även 

undervisningen. Fokus på många förskolor är på att skapa systematik för pedagogisk 

dokumentation genom hela undervisningsprocessen.  

Förskolorna har kommit olika långt i olika delar av undervisningsprocessen och 

systematiken i det arbetet. Det grundar sig både i vilket fokus som finns i 

utvecklingsarbetet, vilka förutsättningar som ges till pedagogerna och de ledande 

rollerna samt den kultur som finns på respektive förskola för utvecklingsarbetet. 

Ledande roller bärande för systematiken och kvaliteten 

Rektorer, förstelärare, utvecklingspedagoger, pedagogister, lärledare och andra 

liknande roller ger skriftlig och muntlig feedback samt handledning till arbetslag.  

Rektorerna beskriver hur det ibland, ofta till en början, kan upplevas kontrollerande 

eller som ett ifrågasättande av pedagoger att få feedback från kollegor med ledande 

roller, men att det över tid vänder till att upplevas som ett viktigt bidrag. Flera 

rektorer beskriver hur pedagogerna numera efterfrågar feedback. Det beskrivs också 

hur handledning initialt nyttjas till att lära sig dokumentera enligt mallar och 

digitala verktyg, för att sedan utvecklas till konstruktiv kritik på innehållet i 

dokumentationen för ökad kvalitet. 

I personalenkäten om undervisning ställdes frågor kring frekvens för handledning. 

Som de två diagrammen på nästa sida visar upplever cirka 85 procent av 

respondenterna att de får stöd av handledare i planering och analys, även om det är i 

varierande frekvens. Cirka 10 procent upplever att handledning ges varje eller 

varannan vecka, vilket är en tydlig kontrast mot de 40 – 50 procent som svarar att 

handledning sker mer sällan än varje månad. Här finns antagligen 

utvecklingspotential för likvärdighetens skull.  Barnskötare upplever att stödet är 

mindre frekvent än förskollärare. 
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 Pedagogisk planering och stöd för den spontana 

undervisningen 

Flera förskolor arbetar med den pedagogiska planeringen och tar i det arbetet stöd 

från exempelvis förvaltningsgemensam föreläsning, material på plattformen 

forskoleforum som pedagogerna i Varberg har tillgång till och gemensamt arbete 

mellan förskolorna. Kvaliteter i den pedagogiska planeringen som förskolorna 

arbetar med att utveckla är att tydligt utgå från läroplansmål snarare än aktiviteter i 

sin planering, konkretisera målen i läroplanen till lärandeobjekt för att på förhand 

tänka kring och specificera vilket lärande undervisningen ska syfta till. Sådan 

systematik anses också hjälpa vid reflektion och analys. Det har blivit ett allt 

tydligare fokus på vad barnen ska få med sig vid undervisningen, inte bara vad som 

ska genomföras.  

Planering av undervisning bidrar också till den spontana undervisningen, genom att 

pedagoger har med sig kunskap om vad undervisningen kan syfta mot när de fångar 

spontana situationer under dagen för ytterligare undervisning med barnen. 
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Samtlig personal Barnskötare Förskollärare

I planering får jag/vi stöd av handledare
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I reflektion och/ eller analys får jag/ vi stöd av handledare
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Den spontana undervisningen är alltmer i fokus på förskolorna. Flera förskolor har 

skapat stöd för den spontana undervisningen genom förberedda beskrivningar vad 

pedagoger kan lyfta in i sin undervisning utifrån olika läroplansmål och områden. 

Detta stödjer pedagogernas vida undervisningsuppdrag som kan genomföras under 

hela dagen och i alla situationer. Läroplansmålen blir mer närvarande i vardagen, 

vilket ökar medvetenheten kring undervisningsuppdraget. 

Även pedagogiska planeringar för rutinsituationer har utvecklats på några förskolor, 

exempelvis vilken undervisning som kan ske vid skötbordet, matsituationen eller vid 

på-/avklädning i samband med utevistelse. Det skapar både samsyn för dessa 

situationer och en möjlighet att fånga situationer för undervisning, vilket ger en 

kvalitet också för situationer det sällan finns tid att planera för och strukturera 

kontinuerligt.  

 Reflektion och analys av undervisningen  

Ambitionen med pedagogisk dokumentation och feedback på denna är att synliggöra 

hur undervisningen bidrar till barnen och hur den kan utvecklas, det vill säga att 

formera undervisningen framåt för barnens utveckling och lärande. Att analysera 

och dokumentera undervisningens konkreta bidrag till barns lärande, snarare än att 

beskriva vilka aktiviteter som genomförs med barnen, är ett utvecklingsområde som 

funnits över tid och kvarstår enligt rektors beskrivningar. Även att pedagogerna 

nyttjar den dokumentation och analys de har gjort till nästa undervisningstillfälle, 

och inte börjar på nya områden utan att ta med sig tidigare lärdomar kan också 

utvecklas.  

Analysen upplevs genomgående som den svåraste delen i undervisningsprocessen, 

samtidigt är analysen och att den nyttjas viktigt för att ta vara på den planering, 

dokumentation och reflektion som är gjord av pedagogerna. Även om 

analyskompetensen har utvecklats över tid behöver det fortsatt vara i fokus. 

Rektorerna beskriver att analysen är ”motorn” i undervisningsutvecklingen, men att 

det ofta är analysen och dokumentation av denna som prioriteras bort när tid inte 

finns.  

De förskolor som fokuserat på och utvecklat den individuella 

dokumentationen över varje barns lärande ser att fokus på det 

enskilda barnet tydligare visar hur undervisningen kan formeras 

för fortsatt utveckling. Exempelvis utifrån vilka frågor just det 

här barnet ställer, hur barnet samspelar med pedagog och andra 

barn i undervisningssituationen, var barnet riktar sitt intresse. 

Med hjälp av sådan konkret analys får pedagogerna kunskap om 

hur barnet kan stöttas och utmanas vidare i sin utveckling och i 

sitt lärande. Rektorerna beskriver att det ökar möjligheten att 

genomföra en differentierad undervisning i nästa steg, där olika 

barn får olika mycket stöttning och utmaning under en och 

samma undervisningsaktivitet. Samtidigt är flera förskolor ännu 

på ett tidigt stadium gällande dokumentation av barns 

Reviderad läroplan i förskolan har 

förtydligat att ”(…) varje barns 

utveckling och lärande kontinuerligt 

och systematiskt följs, dokumenteras 

och analyseras för att det ska vara 

möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål.”  

Källa: Läroplan för förskola (Lpfö 18) 
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individuella lärande, och steg behöver tas för att öka likvärdigheten och säkerställa 

att förutsättningar för undervisningen skapas enligt uppdraget i läroplanen.  

Ambitionen att formera undervisningen vidare efter genomförd analys av tidigare 

undervisning undersöktes också i personalenkäten. Pedagogerna svarar att detta 

sker alltid eller ofta. Det kan tolkas som positivt att det är 10 procent eller färre som 

menar att genomförd analys sällan eller aldrig nyttjas för formering av nästa 

undervisningstillfälle. En mer kritisk tolkning av resultaten är att endast cirka en 

tredjedel av pedagogerna alltid använder det som framkommer vid analys i 

formativt syfte, när detta inte görs riskerar analysen att inte upplevas som ett 

positivt bidrag för nästa planering och analys. Resultaten indikerar att förskollärare i 

högre grad formerar undervisningen efter analys. 

 

Synliggörande av måluppfyllelse fortsatt utmaning 

Förutom att bidra till nästa undervisning syftar analysen till att synliggöra 

förskolans måluppfyllelse, hur förskolan och undervisningen bidragit till barns 

utveckling och lärande. Av läroplanen framgår att förskollärare ska ansvara för att; 

”varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, 

dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur 

förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål.”4 Återigen är det analys och individuell dokumentation som är 

bärande delar för undervisningsuppdraget i förskolan. 

Den individuella dokumentationen över barns lärande stödjer arbetet med att visa 

på måluppfyllelse, samtidigt är det svårt att aggregera upp måluppfyllelsen till 

grupp-, förskole- och kommunnivå. Synliggörandet av måluppfyllelse på olika nivåer 

är ett fortsatt utvecklingsområde för förskolan. 

 

4 Skolverket (2018). Läroplan för förskola (Lpfö 18). 
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 Fokus på läroplansmål och barns lärande 

Undervisningsuppdraget i förskola är omfattande och komplext. I utvecklingsarbetet 

och i personalenkäten har utgångspunkten grovt sett varit att undervisningen ska 

utgå från läroplanens mål och barnens behov för lärande (vilket skulle kunna vara 

såväl barnens intresse som behov av stöttning). Personalenkäten visar att så också är 

fallet, vilket tyder på att budskapen om vikten av läroplansmål och barns lärande 

som funnits nationellt och i Varberg senaste åren återspeglas i pedagogernas samtal. 

Förskollärarna ser ut att undervisa utifrån läroplanen i något högre utsträckning. 
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 Effekt på undervisning och barns lärande 

Ambitionen med det utvecklingsarbete som genomförs är att nå mer kvalitativ 

undervisning och bidra till barns utveckling och lärande. Båda delarna har varit 

föremål för dialogen med rektorer. Kvaliteten i dessa delar är givetvis svår att 

synliggöra men likväl viktig att lyfta. 

Pågående utvecklingsarbete med fokus på läroplanen, där medarbetare kollegialt 

delar erfarenheter och kunskaper och där ledande roller på olika sätt bidrar till att 

fördjupa utvecklingen ytterligare bidrar enligt rektorerna till att undervisning och 

lärande utvecklas. Fokus i arbetet är på att medvetandegöra undervisningens 

betydelse och utveckla dess bidrag till barns utveckling och lärande. Rektorerna 

beskriver hur barns lärande är tydligare i fokus än tidigare, att pedagogerna ser sig 

som ledare för barns utveckling och lärande, och att barnen tar nya steg i relation till 

vad pedagogerna arbetat med. Exempelvis att barn ställer nya och mer utforskande 

frågor som ett resultat av att pedagogerna själva blivit mer reflekterande genom 

pågående utvecklingsarbete. Arbetet med mindre barngrupper har inneburit att 

pedagoger tar ett större ansvar för ”sina” barn, och kan också rikta 

uppmärksamheten mot barn utifrån deras olika behov när de har färre så kallade 

ansvarsbarn. Ökad kompetens runt exempelvis leken speglar sig i att barn har ett 

bättre samspel och dialog i leken, vilket beskrivs av rektor i kvalitetsdialogen. 

När pedagogerna ser att utvecklingsarbetet ger effekt på barnens utveckling och 

lärande ökar också motivationen för arbetet. Exempel som rektorerna nämner är 

hur uppdelning i mindre barngrupper där pedagog stundtals får undervisa ensam 

med barnen, samt individuell dokumentation av barns lärande, initialt kan ses som 

svårt och betungande sedan vänds till positivt och värdefullt. 

Löpande i beskrivningar och analys i rapporten har likvärdigheten lyfts som 

utvecklingsområden i flera olika delar. Mot bakgrund av rektors beskrivningar och 

vad som syns i analys är det rimligt att tro att likvärdigheten avseende kvalitativ 

undervisning och barns lärande också kan utvecklas. Framtida kvalitetsarbete som 

planerar att innehålla lärandebesök mellan förskolor kan förhoppningsvis synliggöra 

och lyfta viktiga områden för att utveckla undervisning och lärande. 

Personalenkäten har undersökt frekvensen av undervisning med barnen på olika 

sätt. Fokus i diagrammen på nästa sida är på planerad undervisning. Cirka 90 

procent av respondenterna svarar att de genomför planerad undervisning varje dag 

eller varje vecka. Andelen är högre bland förskollärare. Cirka en tredjedel svarar att 

planerad undervisning utomhus sker mer sällan än varannan vecka. Rektorerna 

beskriver att undervisningen utomhus tydligt kan utvecklas.  
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Undervisning utifrån varje barns behov 

Läroplan för förskolan beskriver att förskolan ska 

utmana barn vidare, ge ledning, stimulans och 

särskilt stöd till varje barn och de som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans 

ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar. Det ställer höga krav på 

kompetens hos varje pedagog och förutsättningar 

för att kunna bidra med det varje barn behöver, 

både i form av undervisningsmetoder och stöd i 

social och fysisk lärmiljö.  

För att stödja pedagogernas arbete organiserar 

förskolor, förutom tidigare beskrivit 

Strategier för undervisning som är centrala 

för barns lärande  

- Introducera variation för att göra något synligt för 

barnen. T.ex. olika former så att rektangel kan 

urskiljas från triangel. 

- Inramning – hur man kommunikativt sätter 

ramarna för en aktivitet eller tema. 

- Möte och samordning mellan lärares och barnets 

perspektiv. 

- Skillnaden mellan ett lokalt och expansivt språk. Så 

att barn blir deltagare i fler sammanhang. 

- Barns kunnande och progression inom olika 

kunskapsområden. 

- Synliggöra mönster för barnen, t.ex. inom musik. 

Källa: Doverborg, Pramling, Pramling Samuelsson 

(2019). Att undervisa barn i förskolan. 2:a upplagan. 

Stockholm: Liber. Sid. 20-25 
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Jag genomför planerad undervisning inomhus på förskolan
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Samtlig personal Barnskötare Förskollärare

Jag genomför planerad undervisning utomhus på förskolan



 19 (23) 

 

utvecklingsarbete, för barnhälsamöten och varje geografiskt team har tillgång till 

specialpedagog för stöd och handledning.  

I personalenkäten visar resultaten att den stora majoriteten av personalen är mer 

positiva än negativa till sin kompetens att möta varje barns behov och till stödet från 

specialpedagogisk kompetens. Utvecklingspotential finns dock så att fler pedagoger 

upplever att detta fungerar fullt ut. Förskollärare skattar sin kompetens och 

möjlighet att få stöd i något högre utsträckning. Se nedan och på nästa sida. 
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Samtlig personal Barnskötare Förskollärare

Jag har kunskap om olika undervisningsmetoder för att undervisa 
nuvarande barngrupp
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Samtlig personal Barnskötare Förskollärare

Jag har tillräcklig kompetens att undervisa alla barn i min nuvarande 
barngrupp utifrån varje barns behov
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 Förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser 

Förvaltningsövergripande stöd har utvecklats under åren. Tidigare kompetens-

utvecklingsstöd var koncentrerat till extern utbildare och att intresserade förskolor 

deltog. De senaste åren har kompetens och resurser byggts upp inom förvaltningen 

vilket ger mer varbergsnära utvecklingsarbete. Alla förskolor förväntas delta över tid 

vilket ger förutsättningar för mer likvärdigt utvecklingsarbete. Verksamma 

förskollärare i kommunen har fått möjlighet att leda utvecklingsprocesser med stöd 

av förvaltningsövergripande stödpersoner och externa föreläsare.  

Rektorerna har över tid deltagit både i utbildning från Göteborgs universitet om 

aktionsforskning, haft studiecirklar om den reviderade läroplanen och ingår från och 

med hösten 2020 i så kallade lärgrupper. Lärgrupperna rektorerna emellan syftar 

till att ha fokus på ledarskapet och utvecklingsarbetet i förskolan för att utveckla 

rektors pedagogiska ledarskap. 

Kvalitetsarbetet har blivit mer verksamhetsnära genom att ett antal nya delprocesser 

startades under hösten 2020. Medarbetare deltar i dialoger om utbildningen under 

hösten, medarbetarenkät till undervisningen genomförs samt att systematiserad 

dialog med grundskolorna har startats. Fortsatt planering framåt inkluderar 

lärandebesök mellan förskolor och efterföljande dialog mellan förskollärare och 

funktioner centralt på förvaltningen.  

Förvaltningsövergripande utvecklingsprocesser för förskolan kan summeras till: 

• Utvecklingsplansarbete med ledande roller  

• Lärgrupper för rektorer, ledarskapsutveckling 

• Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, dialogbaserad analys 

• SKUA – språkutvecklande arbetssätt med stöd av statsbidrag 

• IT-system för pedagogisk dokumentation 

• Stöd till förskolors digitalisering, för bland annat dokumentation och digitala 

verktyg 
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Samtlig personal Barnskötare Förskollärare

Jag har tillgång till stöd ifrån specialpedagogisk kompetens när jag behöver 
det för min undervisning
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 Pandemins påverkan på undervisningen och 

utvecklingsarbetet 

Det senaste årets undervisning i förskola och utvecklingsarbete av detsamma har 

givetvis påverkats mycket av pandemin. Rektorerna har i kvalitetsdialogerna valt att 

fokusera på ett framåtsyftande samtal av förskolornas långsiktiga utvecklingsarbete 

med fokus på organisation och kvalitet i olika delar av utbildningen, snarare än att 

stanna vid de utmaningar pandemin har medfört. I dialogerna, och i andra forum 

under året, beskrivs dock ett par viktiga iakttagelser i relation till pandemin. 

Samtliga av dessa beskrivs också av Skolverket i rapport över hur pandemin 

påverkat förskolan.5 

• Frånvaro bland personal och barn riskerar att påverka barnens trygghet 

och utveckling på kort och lång sikt.  

Påverkan är större på barn med mer frånvaro, och barn med svagare 

socioekonomiska förutsättningar. Även personalfrånvaro som inneburit att 

undervisning har fått stå tillbaka. Minskad undervisning kan innebära lägre 

förutsättningar för att utveckla socialt samspel med andra barn, 

språkutveckling, förberedelse inför övergång till skola, med mera. 

• Planering och analys av undervisningen har minskat vilket leder till att 

genomförande och utveckling av undervisningen minskat.  

Detta beror till stor del på personalfrånvaro vilket medfört inställda tillfällen 

för kollegial tid för planering och analys av undervisningen. 

• Utvecklingsarbetet får ta längre tid och ställs om till digitala arenor. 

I regel fortgår förskolans utvecklingsarbete men genomförs digitalt. Det har 

blivit ett digitaliseringssprång för personalen och träffar mellan förskolor har 

effektiviserats i tid. Arbetssätt som kommer att kunna hållas i framöver. På 

grund av ökad arbetsbelastning och personalfrånvaro har visst utvecklings-

arbete pausats eller sänkts i tempo. Ett exempel är utveckling av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med lärandebesök mellan 

förskolor, som inte har kunnat genomföras. 

• Ökad stress, oro och arbetsbelastning för personal.  

Till följd av folkhälsomyndighetens rekommendationer har hygienrutiner 

och annat medfört fler moment för personalen att hantera. Även en allmän 

oro över smittspridning för personal, vårdnadshavare och barn påverkar 

arbetsmiljön. 

• Försvårad kommunikation med vårdnadshavare.  

Av kommunens vårdnadshavarenkät framgår att covid-19 pandemin 

påverkat genom inställda utvecklingssamtal, föräldramöten och mindre 

delaktighet överlag, upplevelse av mindre insyn och kommunikation samt 

 

5 Beskrivningarna i punkterna kommer från Varbergs kommunala förskola i olika 
sammanhang, och samtliga punkter lyfts också av Skolverket:  
Skolverket (2021). Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet. Delredovisning 3 – 
Tema förskolan. 
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striktare hantering vid hämtning och lämning. Det är samtidigt tydligt av 

fritext-svaren att vårdnadshavare har en stor förståelse för att förskolan 

behövt ändra rutiner vilket har försvårat dessa och andra moment. 

 Avslutning 

Avsnittet sammanfattar de områden där en tydlig kvalitetshöjning över tid syns samt 

de utvecklingsområden som identifierats.  

Läroplansresan, som präglat förskolan efter den reviderade läroplanen, ger positiva 

avtryck men det är också tydligt att många områden som är i fokus fortfarande är i 

en tidig fas av utvecklingsarbetet. En generell bild över utvecklingen i Varberg är att 

fokus på barns lärande och läroplansmål i högre grad finns med i undervisningens 

planering, genomförande och analys än före utvecklingsarbetet med reviderad 

läroplan. Fortbildningsdagar, kollegial planering och analys med en systematisk 

dokumentation och ledande roller är viktiga delar för att driva arbetet framåt. Nästa 

steg att specificera planering och analys med tydligare fokus på vad undervisningen 

ska bidra med för lärande är än så länge bara påbörjat på några håll. Genomförandet 

av analys och att nyttja denna för att formera undervisningen framåt kan också 

utvecklas.  

Pedagoger har börjat att dokumentera i de nya IT-system som tillgängliggjorts de 

senaste åren, även om det inte sker fullt ut överallt. Förskolor ser tydliga effekter av 

ett mer fokuserat arbeta med den individuella analysen och dokumentationen av 

barns utveckling och lärande.  

Stöd skapas för den spontana undervisningen för att fånga fler tillfällen för 

undervisning under dagen, och för att stödja den målinriktade undervisningen 

utifrån läroplansmål. Tydligare struktur och fokus på den spontana undervisningen 

är ett utvecklingsarbete som har påbörjats på flera förskolor, ofta där systematiken 

kring den planerade undervisningen har implementerats. 

Utifrån personalenkäten och dialoger med rektorer går det att utläsa att 

förskollärare skapar positiva förutsättningar för sig själva, kollegor och barnen för 

undervisningsuppdraget. Sammantaget indikerar analysen att förskollärare bidrar 

till en hög kvalitet för utbildningen. Vidare är det tydligt att barnskötare i väldigt hög 

grad är delaktiga i undervisningsprocessens alla delar och att undervisning är ett 

gemensamt ansvar i förskolan.  

Rektorerna arbetar för att skapa förutsättningar genom kollegialt lärande och 

distribuerat ledarskap i organisationen. En stor del av det arbetet handlar om att 

skapa en positiv utvecklingskultur för läroplansresan i förskolan. Under de senaste 

åren har arbetet systematiserats och fördjupats på flera håll, men också synliggjort 

att likvärdigheten i Varbergs kommunala förskola kan öka.  

Beskrivningar i rapporten och sammanfattningen ovan visar på att förskolorna i 

regel arbetar med liknande områden för att utveckla utbildningen och 

undervisningen. Samtidigt har förskolorna kommit olika långt i utvecklingsarbetet, 
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vilket betyder att likvärdigheten kan och bör öka. Nedan sammanfattas kvaliteter att 

värna och utvecklingsområden. 

Kvalitet att värna 

• Systematiskt arbete med att utveckla utbildning och undervisning i förskolan 

för att höja kvaliteten enligt den reviderade läroplanen Lpfö 18, vilket bidrar 

till hela undervisningsprocessen: planering – genomförande – analys. 

• Fortsatt hög andel förskollärare bidrar till hög kvalitet i utbildningen. 

Personalens goda kompetens och behörighet beskrivs av rektorerna som en 

av de viktigaste faktorerna till en hög kvalitet i utbildningen, vilket också 

indikeras av resultat från personalenkät om undervisning. 

• Rektorers gemensamma ledning i de geografiska teamen, och tillsammans 

med ledande roller, för att möjliggöra en kvalitativ utbildning och 

undervisning. Det bidrar både till utveckling av organisation och innehåll för 

pedagogernas systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. 

Utvecklingsområden 

• Systematisera och utveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och analys 

av utbildningens och undervisningens måluppfyllelse. Konkreta 

utvecklingsområden är bland annat på att öka kvaliteten i analys och 

dokumentation av barns utveckling och lärande. 

• Likvärdigheten i kvalitet på förskolorna för pedagogernas utvecklingsarbete 

och barnens utveckling och lärande. 
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 2021-08-16 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 84 Dnr FGN 2021/0292 

Yttrande över detaljplan för Igladammen 11, del 
av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 

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

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger centralt i Varberg, cirka 500 meter söder om Stora 
torget och omfattar förutom parken Kilen, även fastigheten Igladammen 11 
där en bensinstation tidigare legat. Planområdet avgränsas av Ringvägen i 
norr, av Rosenfredsgatan och Södra vägen i väster samt av Danska vägen i 
söder.  

Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder 
med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att 
planlägga den befintliga parken Kilen i enlighet med gällande 
förutsättningar som park. 

Planförslaget beräknas kunna innehålla ca 4 500 m2 bostadsyta i 

bruttoarea (BTA). Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och 

begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Utifrån det generella 

antagandet om 100 m2 per bostad kan 45 lägenheter tillskapas. 

Detaljplanen kan dock inte reglera upplåtelseform eller antal lägenheter. 45 

bostäder genererar enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell 20 barn 

och ungdomar i åldrarna 1-18år.  

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 

Plankarta Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Detaljplanen ligger inom Påskbergsskolans upptagningsområde för förskola 

och grundskola F-9. 

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, 

Björnligans förskola och Travarens förskola. Inom upptagningsområdet 

finns även en fristående förskola. Behovet av platser i området är mycket 

högre än tillgången. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer 

underskottet av platser till förskolan uppgå till ca 40 st HT21 och vid en 

utblick mot 2030 är underskottet av platser runt 100 st. 

https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
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Barnen från detta upptagningsområde som inte får en placering i det egna 

upptagningsområdet har fått placering någon annanstans i kommunen, 

mestadels i Hagaskolans upptagningsområde. 

 

Påskbergsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget under hela 

prognosperioden, vid en utblick ses också Påskbergsskolan kunna möta 

platsbehovet fram till läsåret 29/30 om maximal organisationskapacitet 

kan nyttjas, beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område centrum och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna 

som ses i hela centrumområdet. Denna behovsanalys gäller både förskole 

och grundskoleplatser. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att 

det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det 

ligger i fas med utbyggnad av bostäder. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 
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Yttrande över detaljplan för Igladammen 11, del av 

Getakärr 3:46 och Getakärr5:1

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och

Getakärr 5:1

2. förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av

bostäder.

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger centralt i Varberg, cirka 500 meter söder om Stora torget 
och omfattar förutom parken Kilen, även fastigheten Igladammen 11 där en 
bensinstation tidigare legat. Planområdet avgränsas av Ringvägen i norr, av 
Rosenfredsgatan och Södra vägen i väster samt av Danska vägen i söder.  
Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder 
med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att 
planlägga den befintliga parken Kilen i enlighet med gällande förutsättningar 
som park. 

Planförslaget beräknas kunna innehålla ca 4 500 m2 bostadsyta i bruttoarea 

(BTA). Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas utsida. Utifrån det generella antagandet om 100 

m2 per bostad kan 45 lägenheter tillskapas. Detaljplanen kan dock inte reglera 

upplåtelseform eller antal lägenheter. 45 bostäder genererar enligt Varbergs 

kommuns beräkningsmodell 20 barn och ungdomar i åldrarna 1-18år.  

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 

Plankarta Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 

https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
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Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Detaljplanen ligger inom Påskbergsskolans upptagningsområde för förskola 

och grundskola F-9. 

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, 

Björnligans förskola och Travarens förskola. Inom upptagningsområdet finns 

även en fristående förskola. Behovet av platser i området är mycket högre än 

tillgången. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer underskottet av 

platser till förskolan uppgå till ca 40 st HT21 och vid en utblick mot 2030 är 

underskottet av platser runt 100 st. 

Barnen från detta upptagningsområde som inte får en placering i det egna 

upptagningsområdet har fått placering någon annanstans i kommunen, 

mestadels i Hagaskolans upptagningsområde. 

Påskbergsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget under hela 

prognosperioden, vid en utblick ses också Påskbergsskolan kunna möta 

platsbehovet fram till läsåret 29/30 om maximal organisationskapacitet kan 

nyttjas, beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område centrum och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna som 

ses i hela centrumområdet. Denna behovsanalys gäller både förskole och 

grundskoleplatser. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det 

är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det ligger 

i fas med utbyggnad av bostäder. 

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att 

infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter 

säkerställs. 

Ekonomi och verksamhet 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att verksamheten kommer att 

påverkas med ytterligare platsbehov i förskola och skola. Det i sin tur kommer 

att påverka behovet av verksamhetslokaler och därmed såväl 

investeringsbehov som ökade lokalkostnader. 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen 

Carina Uvenfeldt Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef Avdelningschef ekonomi och lokaler 

Protokollsutdrag 
Stadsbyggnadskontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 85 Dnr FGN 2021/0284 

Yttrande över detaljplan för Kasematten 6, del 
av 7, 8, 15 och del av 19 

Beslut 

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

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i centrala Varberg längs Stormgatan och 

Lindesbergsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att 

förtäta med bostäder och delvis med verksamheter. Ett befintlig lamellhus i 

två våningar med inredd vindsvåning och delvis inredd källarvåning och tre 

friliggande flerbostadshus i två våningsplan med inredda vindar föreslås 

ersättas med nya flerbostadshus. Ny bebyggelse föreslås i fyra byggnader 

uppdelade i varierade våningsantal. Tre byggnader tillåts upp till fyra 

respektive en byggnad upp till fem våningsplan i de högsta delarna. 

Planområdet omfattar Kasematten 6, 7 (område 1), 8 och 15, som utgör ett 

stadsmässigt bostadskvarter centralt i Varberg. Här har de boende god 

tillgång till såväl centrum, service, kollektivtrafik och rekreationsområden. 

Parkeringsmöjligheter och tillgänglighet säkras med underjordiska 

parkeringshus med hiss. Antalet bostäder inom planområdet ökar från 39 

till cirka 80. 

Planförslaget innebär en ökning med cirka 40 bostäder vilket enligt 

Varbergs kommuns beräkningsmodell genererar 18 barn och ungdomar i 

åldrarna 1-18år.  

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19 

Plankarta Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Detaljplanen ligger inom Påskbergsskolans upptagningsområde för förskola 

och grundskola F-9. 

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, 

Björnligans förskola och Travarens förskola. Inom upptagningsområdet 

finns även en fristående förskola. Behovet av platser i området är mycket 

högre än tillgången. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer 

https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
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underskottet av platser till förskolan uppgå till ca 40st HT21 och vid en 

utblick mot 2030 är underskottet av platser runt 100st. 

Barnen från detta upptagningsområde som inte får en placering i det egna 

upptagningsområdet har fått placering någon annanstans i kommunen, 

mestadels i Hagaskolans upptagningsområde. 

 

Påskbergsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget under hela 

prognosperioden, vid en utblick ses också Påskbergsskolan kunna möta 

platsbehovet fram till läsåret 29/30 om maximal organisationskapacitet 

kan nyttjas, beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område centrum och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna 

som ses i hela centrumområdet. Denna behovsanalys gäller både förskole 

och grundskoleplatser. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att 

det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det 

ligger i fas med utbyggnad av bostäder. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 

 

 
 
 



Beslutsförslag 1 (3) 
2021-07-01 Dnr: FGN 

2021/0284-2 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande över detaljplan för Kasematten 6, del av 

7, 8, 15 och del av 19

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka detaljplan för Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19

2. förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av

bostäder.

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i centrala Varberg längs Stormgatan och 

Lindesbergsvägen. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta 

med bostäder och delvis med verksamheter. Ett befintlig lamellhus i två 

våningar med inredd vindsvåning och delvis inredd källarvåning och tre 

friliggande flerbostadshus i två våningsplan med inredda vindar föreslås 

ersättas med nya flerbostadshus. Ny bebyggelse föreslås i fyra byggnader 

uppdelade i varierade våningsantal. Tre byggnader tillåts upp till fyra 

respektive en byggnad upp till fem våningsplan i de högsta delarna. 

Planområdet omfattar Kasematten 6, 7 (område 1), 8 och 15, som utgör ett 

stadsmässigt bostadskvarter centralt i Varberg. Här har de boende god tillgång 

till såväl centrum, service, kollektivtrafik och rekreationsområden. 

Parkeringsmöjligheter och tillgänglighet säkras med underjordiska 

parkeringshus med hiss. Antalet bostäder inom planområdet ökar från 39 till 

cirka 80. 

Planförslaget innebär en ökning med cirka 40 bostäder vilket enligt Varbergs 

kommuns beräkningsmodell genererar 18 barn och ungdomar i åldrarna 1-

18år.  

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19 

Plankarta Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19 

https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
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Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Detaljplanen ligger inom Påskbergsskolans upptagningsområde för förskola 

och grundskola F-9. 

 

Förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i två förskolor, 

Björnligans förskola och Travarens förskola. Inom upptagningsområdet finns 

även en fristående förskola. Behovet av platser i området är mycket högre än 

tillgången. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer underskottet av 

platser till förskolan uppgå till ca 40st HT21 och vid en utblick mot 2030 är 

underskottet av platser runt 100st. 

Barnen från detta upptagningsområde som inte får en placering i det egna 

upptagningsområdet har fått placering någon annanstans i kommunen, 

mestadels i Hagaskolans upptagningsområde. 

 

Påskbergsskolan ses ha kapacitet att möta elevunderlaget under hela 

prognosperioden, vid en utblick ses också Påskbergsskolan kunna möta 

platsbehovet fram till läsåret 29/30 om maximal organisationskapacitet kan 

nyttjas, beroende på klassammansättning och elevkullarnas storlek. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för 

hela område centrum och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna som 

ses i hela centrumområdet. Denna behovsanalys gäller både förskole och 

grundskoleplatser. 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det 

är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det ligger 

i fas med utbyggnad av bostäder. 

 

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att 

infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter 

säkerställs. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att verksamheten kommer att 

påverkas med ytterligare platsbehov i förskola och skola. Det i sin tur kommer 

att påverka behovet av verksamhetslokaler och därmed såväl 

investeringsbehov som ökade lokalkostnader. 
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Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandal Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 
 

Protokollsutdrag 
Stadsbyggnadskontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 86 Dnr FGN 2021/0286 

Yttrande gällande detaljplan för Torpa-Kärra 
6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 
6:2, 6:131 och s:8 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232

samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger vid Cafévägen i Kärradal, cirka 7 km norr om Varbergs 
centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och utökning 
av verksamheten inom fastigheten där Fridas restaurang idag är placerad. 
Önskemålet är att uppföra en ny byggnad för restaurang- och 
hotellverksamhet med ca 50 rum för att kunna ta emot övernattande gäster 
året runt. Planförslaget syftar även till att öka byggrätten för tre befintliga 
bostadsfastigheter i Kolonibacken samt rusta upp delar av Cafévägen och 
tydliggöra eller ändra huvudmannaskapet på den allmänna platsen på 
Cafévägen och i Kolonibacken. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll 
har ringa eller ingen påverkan på nämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 

6:2, 6:131 och s:8 

Plankarta Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 

6:131 och s:8 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll inte kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

De bostäder som nämns i detaljplanen är tre till antalet och påverkar inte 

nämnvärt antal barn och ungdomar i området. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 

https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplanerochomradesbestammelser/aktuellaprogramochdetaljplaner.4.7e579538141efd9723d399d.html
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2021/0286-2 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande gällande detaljplan för Torpa-Kärra 

6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 

6:131 och s:8

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt

del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger vid Cafévägen i Kärradal, cirka 7 km norr om Varbergs 
centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och utökning av 
verksamheten inom fastigheten där Fridas restaurang idag är placerad. 
Önskemålet är att uppföra en ny byggnad för restaurang- och 
hotellverksamhet med ca 50 rum för att kunna ta emot övernattande gäster 
året runt. Planförslaget syftar även till att öka byggrätten för tre befintliga 
bostadsfastigheter i Kolonibacken samt rusta upp delar av Cafévägen och 
tydliggöra eller ändra huvudmannaskapet på den allmänna platsen på 
Cafévägen och i Kolonibacken. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll har 
ringa eller ingen påverkan på nämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 

6:2, 6:131 och s:8 

Plankarta Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 

6:131 och s:8 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll inte kommer att påverka 

förskole- och grundskolenämndens verksamheter 

De bostäder som nämns i detaljplanen är tre till antalet och påverkar inte 

nämnvärt antal barn och ungdomar i området. 

Planbeskrivning
Planbeskrivning
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Ekonomi och verksamhet  
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser att verksamheten inte kommer att 

påverkas med ytterligare platsbehov i förskola och skola. 

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

Protokollsutdrag 
Stadsbyggnadskontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 87 Dnr FGN 2021/0257 

Yttrande över Framtidens Valinge - Förslag till 
ortsutvecklingsstrategi 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka förslaget till ortsutvecklingsstrategi för Valinge och att

förvaltningens övervägande ska beaktas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Vid aktualiseringsprövningen av översiktsplanen 2017 tog 

kommunfullmäktige beslut om att de fördjupade översiktsplanerna för 

kommunens mindre orter (FÖP90) inte längre är aktuella. Näringslivs- och 

destinationskontoret och samhällsutvecklingskontoret utvecklade då en ny 

arbetsform för att ta sig an utvecklingen av kommunens mindre orter, vilket 

resulterade i så kallade ortsutvecklingsstrategier. 

Ortsutvecklingsstrategin ska utgöra ett planeringsunderlag vid utveckling 
av kommunens mindre orter och är en utvecklingsprocess för att ta tillvara 
på lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i 
kommunen som helhet. Strategin berör dels övergripande mark och 
vattenanvändningsfrågor (exempelvis förslag på områden med ny 
bebyggelse), men även andra typer av utvecklingsfrågor som kan vara 
viktiga för orten. Det är inte en plan enligt plan- och bygglagen, utan ett sätt 
att testa ett nytt och kreativt arbetssätt. 

Beslutsunderlag 
Framtidens Valinge, Förslag till ortsutvecklingsstrategi, Samrådshandling 

maj 2021 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på förslaget till 

ortsutvecklingsstrategi för Valinge, Varbergs kommun. 

Förvaltningen bedömer att ortsutvecklingsstrategins innehåll kan komma 

att påverka förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att 

det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och att det ligger i 

fas med utbyggnaden av bostäder. Det är även viktigt ur 

planeringsperspektiv för förskole- och grundskolenämnden att det finns 

anvisade tomter för förskola inplanerade i kommande detaljplaner. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Valinge ligger i Lindbergs skolas upptagningsområde och förskolorna i 

området har redan idag ett underskott på platser, mellan 20-30 platser 

skulle behövas. Vid ytterligare byggnation av bostäder kommer detta 

platsbehov att öka och även påverka Lindbergs skola framöver  

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under 2020 tagit fram en ny 

skolorganisationsutredning vilken kartlägger förskole- och 

grundskolenämndens lokalbehov för grundskolorna i hela Varbergs 

kommun. Under år 2021 kommer en liknande utredning göras för 

kommunens förskolor, vilken också kommer mynna ut i ett lokalbehov för 

förskolan i Varbergs kommun. 

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att 

infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter 

tillgodoses i takt med utbyggnaden. Därför är vi mycket positiva till att både 

den osäkra korsningen vid utfarten från Valinge förskola och det faktum att 

det inte finns någon gång- och cykelväg mellan Valinge och Lindberg finns 

med som utpekade åtgärder att jobba vidare med.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Landsbygdssamordnare, Näringsliv- 

och destinationskontoret 



Beslutsförslag 1 (2) 
2021-07-06 Dnr: FGN 

2021/0257-2 

Förskole- och grundskolenämnden 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Björn Svensson 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

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

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande över Framtidens Valinge - Förslag till 

ortsutvecklingsstrategi

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår förskole- och grundskolenämnden besluta 

1. tillstyrka förslaget till ortsutvecklingsstrategi för Valinge och att

förvaltningens övervägande ska beaktas.

Beskrivning av ärendet 
Vid aktualiseringsprövningen av översiktsplanen 2017 tog kommunfullmäktige 

beslut om att de fördjupade översiktsplanerna för kommunens mindre orter 

(FÖP90) inte längre är aktuella. Näringslivs- och destinationskontoret och 

samhällsutvecklingskontoret utvecklade då en ny arbetsform för att ta sig an 

utvecklingen av kommunens mindre orter, vilket resulterade i så kallade 

ortsutvecklingsstrategier. 

Ortsutvecklingsstrategin ska utgöra ett planeringsunderlag vid utveckling av 
kommunens mindre orter och är en utvecklingsprocess för att ta tillvara på 
lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och därmed i 
kommunen som helhet. Strategin berör dels övergripande mark och 
vattenanvändningsfrågor (exempelvis förslag på områden med ny bebyggelse), 
men även andra typer av utvecklingsfrågor som kan vara viktiga för orten. Det 
är inte en plan enligt plan- och bygglagen, utan ett sätt att testa ett nytt och 
kreativt arbetssätt 

Beslutsunderlag 
Framtidens Valinge, Förslag till ortsutvecklingsstrategi, Samrådshandling maj 

2021 

Övervägande 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på förslaget till 

ortsutvecklingsstrategi för Valinge, Varbergs kommun. 
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Förvaltningen bedömer att ortsutvecklingsstrategins innehåll kan komma att 

påverka förskole- och grundskolenämndens verksamheter. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det 

är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och att det ligger i fas med 

utbyggnaden av bostäder. Det är även viktigt ur planeringsperspektiv för 

förskole- och grundskolenämnden att det finns anvisade tomter för förskola 

inplanerade i kommande detaljplaner. 

 

Valinge ligger i Lindbergs skolas upptagningsområde och förskolorna i 

området har redan idag ett underskott på platser, mellan 20-30 platser skulle 

behövas. Vid ytterligare byggnation av bostäder kommer detta platsbehov att 

öka och även påverka Lindbergs skola framöver  

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under 2020 tagit fram en ny 

skolorganisationsutredning vilken kartlägger förskole- och 

grundskolenämndens lokalbehov för grundskolorna i hela Varbergs kommun. 

Under år 2021 kommer en liknande utredning göras för kommunens förskolor, 

vilken också kommer mynna ut i ett lokalbehov för förskolan i Varbergs 

kommun. 

 

Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att 

infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter 

tillgodoses i takt med utbyggnaden. Därför är vi mycket positiva till att både 

den osäkra korsningen vid utfarten från Valinge förskola och det faktum att 

det inte finns någon gång- och cykelväg mellan Valinge och Lindberg finns 

med som utpekade åtgärder att jobba vidare med.  

 

 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

 

 

Carina Uvenfeldt  Charlotta Sandahl Edemyr 

Förvaltningschef  Avdelningschef ekonomi och lokaler 

 

Protokollsutdrag 
Landsbygdssamordnare, Näringsliv- och destinationskontoret 
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Utgångspunkter
Översiktsplan 2010
Valinge omfattas av Varbergs 
kommuns översiktsplan  antagen 
av Kommunfullmäktige 2010. 
I översiktsplanen anges den 
övergripande utvecklingsinriktningen  
vilken innebär att kommunen ska 
planera för en utveckling i en hållbar 
struktur med stark stad  livskraftiga 
serviceorter och en levande landsbygd. 
Kommunens största utbyggnad ska 
främst ske i staden  i serviceorterna 
och i samhällen längs regionala 
kollektivtrafikstråk. 

I översiktsplanen anges Valinge som 
ett mindre samhälle  där utbyggnad 
föreslås ske varsamt genom ny 
kompletterande bebyggelse i form 
av bostäder och verksamheter för 
att behålla en levande landsbygd. 

Utbyggnad av kyrkbyarna bör dock ske 
varsamt. Ny bebyggelse i form av små 
grupper eller enstaka hus kan prövas 
som en successiv naturlig utveckling 
av byn förutsatt att stor hänsyn tas till 
kulturmiljön och landskapsbilden. 
 
De närliggande tätorterna Veddige  
Rolfstorp och Skällinge räknas 
till kommunens serviceorter. I 
översiktsplanen anges att en positiv 
utveckling av boende  service och 
arbetstillfällen i dessa orter också 
har en stor betydelse för och gynnar 
möjligheten till utveckling av den 
omgivande landsbygden och mindre 
orter. 
 
I översiktsplanen finns andra 
vägledande principer för mark- och 
vattenanvändningen i kommunen.

Faktaruta: kommunal samhällsplanering
Översiktsplan (ÖP)  Redovisar kommunens övergripande 
utvecklingsinriktn ng  Planen täcker hela kommunens yta och är 
vägledande vid beslut om hur mark  och vattenområden får användas

Fördjupad översiktsplan (FÖP)  Är en fördjupning av översiktsplanen 
och redovisar en mer detaljerad inriktn ng för en del av kommunen yta

Detaljplan  Reglerar markanvändningen i detalj för ett m ndre område  
Planen är jur d skt b ndande

Planbesked  Den som vill ändra, upphäva e ler ta fram en ny detaljplan 
måste ansöka om planbesked hos kommunen  Kommunen tar då 
ställn ng t ll om planarbete ska startas upp (positivt planbesked) eller 
inte (negativt planbesked)  

Karta från Varbergs kommuns 
översiktsplan

Fördjupad översiktsplan
Kyrbyn och delar av tätorten i Valinge 
har tidigare omfattats av en fördjupad 
översiktsplan från 1990 (FÖP 90). I 
samband med en aktualitetsprövning 
av kommunens översiktsplan 2018 
tog kommunfullmäktige beslut om 
att FÖP 90 var inaktuell och skulle 
ersättas av den kommuntäckande 
översiktsplanen. 
 
I FÖP 90 för Valinge utpekades 
tre områden som möjliga att 
pröva för bostadsbebyggelse 
genom detaljplaneläggning. Dessa 
områden låg samtliga i anslutning 
till ortens befintliga sammanhållna 
bebyggelse  väster om väg 810 
(orangea/skrafferade områden på 
kartan till höger). Enligt dåvarande 
förutsättningar beräknades cirka 
15-30 bostäder tillkomma fram till år 

Markanvändningskarta, FÖP 90, Valinge (inaktue l) 
Ersatt av Övers ktsplan för Varbergs kommun (2010 06 15)

2000. Dessa områden har ännu inte 
detaljplanerats. 
 
Detaljplan 
Valinges mest centrala delar omfattas 
av detaljplan (1985) som pekar ut 
bostäder  handel  kyrka samt mark för 
allmänt ändamål. Ett mindre område 
omkring församlingshemmet omfattas 
av detaljplan från 1993.  
 
Sedan planläggningen 1985 har viss 
bebyggelse tillkommit  både längs med 
väg 810 i norr och intill förskolan.  

































   



17. Rektors anmälan och återrapportering om 

kränkandebehandling/diskriminering/trakasserier



Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Rektors anmälan och återrapportering av kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier, FGN 2021-08-30 

Perioden 2021-06-15 – 2021-08-23 

Diarienummer Återrapportering grundskola 
FGN 2021/0016-90 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-91 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-92 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-93 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-94 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-95 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-96 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-97 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-98 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-99 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-100 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-101 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-102 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-103 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-104 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-105 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-106 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-107 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-108 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-109 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-110 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-111 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-112 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-113 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-114 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-115 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-116 Ankarskolan 

Diarienummer Grundskola Årskurs Bedömning av 
händelsen 

Utförd av 
personal 
eller 
barn/elev 

FGN 2021/0020-2 Bosgårdsskolan 5 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-46 Lindbergs skola 1 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-47 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-48 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0012-49 Lindbergs skola 3 Kränkande behandling Barn/elev 
FGN 2021/0022-24 Mariedalskolan 1 Kränkande behandling Barn/elev 



Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 

 

FGN 2021/0016-117 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-118 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-119 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-120 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-121 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-122 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-123 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-124 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-125 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-126 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-127 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-128 Ankarskolan 
FGN 2021/0016-129 Ankarskolan 
FGN 2021/0021-43 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-44 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-45 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-46 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-47 Furubergsskolan 
FGN 2021/0021-48 Furubergsskolan 
FGN 2021/0009-62 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-63 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-64 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-65 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-66 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-67 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0009-68 Påskbergsskolan 
FGN 2021/0026-30 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-31 Rolfstorps skola 
FGN 2021/0026-32 Rolfstorps skola 
FGN 2021-0027-18 Skällinge skola 
FGN 2021/0027-19 Skällinge skola 
FGN 2021/0024-16 Vidhögeskolan 
FGN 2021/0024-17 Vidhögeskolan 



18. Delegeringsbeslut/meddelanden



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut/meddelanden, FGN 2021-08-30 

Perioden 2021-06-15 – 2021-08-23 

Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-138, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-196, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-206, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-212, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-213, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-214, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-216, Beslut (delvis avslag) om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Ankarskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-217, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-221, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-222, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-223, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-224, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Göthriks skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0001-225, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-55, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-56, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Håstensskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-58, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-60, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola och på 
grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-63, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-65, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållande, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-67, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-68, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-72, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Håstensskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-74, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2o21/0002-78, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Almers skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-79, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Almers skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-80, Beslut (delvis avslag) om skolskjuts vid val av annan 
skola, växelvist boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 
särskild omständighet, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-85, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet och växelvist boende, Vidhögeskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-86, Beslut om skolskjuts vid trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet och växelvist boende, Vidhögeskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-87, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-88, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-89, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-92, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Trönninge skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0002-97, Beslut om skolskjuts på grund av avstånd, 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-12, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Kate 
Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-14, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Kate 
Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-15, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor David 
Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-16, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Birgitta 
Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0034-17, Beslut byte av skola, Bosgårdsskolan, rektor Birgitta 
Therén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-16, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 
Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-17, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Ankarskolan, 
rektor Johanna Rydell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-19, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 
Hannerfors 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-20, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 
Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-21, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 
Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0035-24, Beslut byte av skola, Ankarskolan, rektor Charlotta 
Hannerfors 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-20, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 
rektor Elisabeth Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-22, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 
rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-23, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor 
Elisabeth Thelne 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-24, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Trönninge skola, 
rektor Fredrik Donaldson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0039-25, Beslut byte av skola, Trönninge skola, rektor Mikael 
Sili 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-47, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-49, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor Richard 
Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-50, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-54, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 
Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-55, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola, Påskbergsskolan, 
rektor Ingela Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-56, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor Ingela 
Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-57, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 
Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-58, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 
Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-59, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 
Annefrid Svenningsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-60, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor 
Annefrid Svenningsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0040-61, Beslut byte av skola, Påskbergsskolan, rektor Ingela 
Wiss Altinell 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-7, Beslut om placering på fritidshem på grund av 
särskilda skäl, rektor Richard Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-8, Beslut om utökad vistelsetid för barn på förskola, 
rektor Inger Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-9, Beslut om utökad vistelsetid för barn på förskola, 
rektor Caroline Josander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0044-10, Beslut om utökad vistelsetid för barn på förskola, 
rektor Caroline Josander 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-23, Interkommunal ersättning Placering av barn på 
förskola i Falkenbergs kommun, Morups förskola, verksamhetschef Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0046-24, Interkommunal ersättning Placering av barn på 
förskola i Kungsbacka kommun, Lärkbackens förskola, verksamhetschef Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0058-8, Beslut angående personuppgiftsincident, 
Personuppgiftsincidenten anmäls inte till tillsynsmyndigheten, 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-17, Beslut byte av skola, Hagaskolan, rektor Susanne 
Bertelsen 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-18, Beslut byte av skola, Hagaskolan, rektor Richard 
Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-21, Beslut byte av skola, Hagaskolan, rektor Richard 
Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0062-23, Beslut byte av skola, Hagaskolan, rektor Susanne 
Bertelsen 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0064-12, Beslut byte av skola, Bockstensskolan, rektor Jenny 
Wahlfridsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0064-13, Beslut byte av skola, Bockstensskolan, rektor Anna 
Hedström 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-21, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, rektor Carola 
Bengtsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0065-22, Beslut byte av skola, Lindbergs skola, rektor Carola 
Bengtsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0072-7, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 
Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0072-9, Beslut byte av skola, Almers skola, rektor Sebastian 
Rundberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0073-4, Beslut byte av skola, Bläshammar skola, rektor Elin 
Johansson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0074-5, Beslut byte av skola, Buaskolan, rektor Sofia 
Andersson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0075-16, Beslut byte av skola, Håstensskolan, rektor Andreas 
Gustafsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0075-17, Beslut byte av skola, Håstensskolan, rektor Örjan 
Johansson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0080-5, Yttrande med anledning av anmälan mot 
Väröbackaskolan (Dnr 2021:411), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-11, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Linnea 
Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-12, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Anna 
Lena Apelqvist 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-14, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Linnéa 
Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-15, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Linnéa 
Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-16, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Linnéa 
Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0084-17, Beslut byte av skola, Vidhögeskolan, rektor Linnéa 
Magnusson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0081-12, Beslut Tillsyn Varbergs Montessoriförskola (Varbergs 
kommun förelägger Varbergs Montessoriförskola att avhjälpa påtalade brister inom område 
Styrning och utveckling av utbildningen), förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0082-9, Beslut Tillsyn Påskbergets förskola AB (Varbergs 
kommun förelägger Varbergs Montessoriförskola att avhjälpa påtalade brister inom område 
Styrning och utveckling av utbildningen), förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0083-4, Beslut Tillsyn Lerjans förskola Personalkooperativ, 
(Varbergs kommun förelägger Varbergs Montessoriförskola att avhjälpa påtalade brister 
inom område Styrning och utveckling av utbildningen), förvaltningschef Carina Uvenfeldt 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0085-7, Beslut Tillsyn Nyhemsskolan Varbergs Kristna 
förskola, (Varbergs kommun förelägger Varbergs Montessoriförskola att avhjälpa påtalade 
brister inom område Styrning och utveckling av utbildningen), förvaltningschef Carina 
Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0086-4, Beslut Tillsyn Montessoriförskolan Lära för livet, 
(Varbergs kommun förelägger Varbergs Montessoriförskola att avhjälpa påtalade brister 
inom område Förutsättningar för utbildningen och Styrning och utveckling av utbildningen), 
förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0087-8, Beslut Tillsyn Ekolek Barnomsorg AB Pedagogisk 
omsorg (Verksamheten uppfyller författningarnas krav inom de granskade områdena), 
förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0129-7, Yttrande med anledning av anmälan mot Lindbergs 
skola (dnr: 2021:1056), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-10, Beslut byte av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 
Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-11, Beslut byte av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 
Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0175-12, Beslut byte av skola, Väröbackaskolan, rektor Ylva 
Erixon 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-64, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Trönninge 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-106, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Trönninge 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-160, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-182, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-186, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-187, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-188, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bläshammar skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-191, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-192, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-193, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Trönninge skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-194, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-195, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-196, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Bläshammar skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-197, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-198, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-199, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Mariedalsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-200, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-201, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-202, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och på 
grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-203, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0184-204, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och på 
grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 
Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-205, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-206, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-207, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2012/0185-208, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-209, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-210, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-211, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Almers skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-214, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0185-215, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola och vid växelvist boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0230-3, Beslut Börja förskoleklass det år barnet fyller fem 
år/tidigare skolstart, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0245-2, Beslut byte av skola, Björkedalsskolan, rektor Dan 
Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-4, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-9, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än de anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-21, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bosgårdsskolan,  grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-22, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-33, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-34, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-43, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-44, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Hagaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-48, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-50, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-54, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende eller på 
grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-55, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-56, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-57, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-58, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-59, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-65, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-67, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-68, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-69, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Håstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-70, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-72, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-74, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-75, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-78, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Bläshammar skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-79, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 
boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-83, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 
boende, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-84, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-86, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Kung Karl 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-90, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Buaskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-91, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-92, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-99, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bläshammar skola, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-100, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-101, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-102, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-103, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-104, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-105, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-107, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-108, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet och vid växelvist boende, Vidhögeskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-109, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-110, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och på 
grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-111, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende och på 
grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-118, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bläshammar skola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-121, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Lindbergs 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0243-123, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet och vid växelvist boende, 
Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-125, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-126, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-127, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-128, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-129, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-132, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-134, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bosgårdsskolan, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-135, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-137, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid växelvist 
boende och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-141, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Sibbarps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-143, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-147, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-152, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-153, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-154, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-158, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-159, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Göthriks 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-160, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-161, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-162, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-163, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Mariedalsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-164, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Lindbergs skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-165, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Montessoriskolan Lära för livet, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-166, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Håstensskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-175, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-178, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Buaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-181, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Buaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-182, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-183, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Kunskapsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-185, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Ankarskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-187, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-190, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-191, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-192, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Mariedalsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-193, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Mariedalsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-194, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-195, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-197, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Trönningeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-198, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Almers skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-199, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade och vid växelvist boende, Hagaskolan, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-202, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Bläshammar skola, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-206, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Lindbergs skola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-213, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Trönningeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-216, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-222, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bockstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-224, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bockstensskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-225, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av annan 
skola än den anvisade, Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-227, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, Rolfstorps 
skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-228, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-230, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-233, Beslut om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan 
Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-236, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts på grund av 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola, 
grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-238, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Furubergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-239, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Vidhögeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-240, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts vid val av 
annan skola än den anvisade och vid växelvist boende, Kunskapsskolan, grundskolechef 
Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-241, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-242, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Påskbergsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-243, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Trönningeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-244, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Trönningeskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-245, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade, Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0254-246, Beslut om skolskjuts vid växelvist boende, 
Bosgårdsskolan, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0264-3, Utredning med anledning av klagomål mot 
Bosgårdsskolan F-3, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0270-2, Beslut byte av skola, Björkedalsskolan, rektor Dan 
Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0272-2, Beslut byte av skola, Björkedalsskolan, rektor Dan 
Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0273-2, Beslut byte av skola, Björkedalsskolan, rektor Dan 
Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0280-3, Beslut om uppflyttning till en högre årskurs, 
Deromeskolan, rektor Björn S Ceder 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0287-3, Beslut gällande ansökan om att fullgöra skolplikten på 
annat sätt för elev på Ankarskolan, grundskolchef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0285-3, Beslut gällande ansökan om att fullgöra skolplikten på 
annat sätt för elev på Ankarskolan, grundskolchef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0291-4, Protokollsutdrag 2021-08-16 § 83 Yttrande gällande 
detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203, del av 1:2, Getakärr 6:44 och Träslöv S:11, Förskole- 
och grundskolenämndens arbetsutskott 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0299-2, Beslut byte av skola, Björkedalsskolan, rektor Dan 
Emilsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0302-4, Yttrande med anledning av föreläggande i beslut 
avseende laglighetsprövning (Mål nr: 7396-21 gällande överklagande av beslut om 
skolskjuts), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0305-4, Yttrande Komplettering gällande ärende avseende 
skolskjuts (Mål nr: 7455-21), grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0311-1, Avtal om uppdragföreläsningar Flerspråkande och 
litteracitet i förskolan (Regionalt utvecklingscentrum – Högskolan i Borås), verksamhetschef 
förskola Agneta Svenberg 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0313-1, Personuppgiftsbiträdesavtal Google, förvaltningschef 
Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0314-1, Personuppgiftsbiträdesavtal Wevideo Inc, 
förvaltningschef Carina Uvenfeldt  

Delegeringsbeslut FGN 2021/0315-1, Gallringsavtal Unikum, utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0316-1, Personuppgiftsbiträdesavtal Skolon AB, utvecklingschef 
Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0318-3, Beslut byte av skola, Spannarps skola, rektor David 
Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0318-4, Beslut byte av skola, Spannarps skola, rektor David 
Axklev 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0319-1, Avtal (pilotavtal) Stödinsatser i förskolan, Unikum – 
Unikt lärande AB, utvecklingschef Maria Wirén 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0338-3 och -4, Rättidsprövning och överlämnande av 
överklagande avseende beslut om byte av skola, Skolväsendets överklagandenämnd 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0340-1, Samordningsavtal mellan Region Halland och 
Varbergs kommun, Logopedtjänst, förvaltningschef Carina Uvenfeldt 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0343-4, Komplettering i mål nr 8160-21 gällande beslut om 
skolskjuts, laglighetsprövning enligt kommunallagen, grundskolechef Johan Berntsson 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0343-9, Yttrande i mål nr 8160-21 gällande beslut om 
skolskjuts, laglighetsprövning enligt kommunallagen, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0344-2, Komplettering i mål nr 8803-21 gällande beslut om 
skolskjuts, laglighetsprövning enligt kommunallagen, grundskolechef Johan Berntsson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0349-1, Beslut avseende att gå om en årskurs, Bosgårdsskolan, 
rektor Kate Svensson 

Delegeringsbeslut FGN 2021/0351-1, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den 
anvisade och på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet, Rolfstorps skola, grundskolechef Johan Berntsson 

Ordförandebeslut 
Delegeringsbeslut FGN 2021/0247-3, Komplettering avseende ventilationskostnad till ärende 
tillfällig lokal Rolfstorps skola – Folkets hus, ordförande Hanna Netterberg 

Meddelanden 
FGN 2020/0450-11, Beslut Uppföljning av beslut gällande Hagaskolan i Varbergs kommun, 
Skolinspektionen avslutar uppföljning av ärendet, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0028-14, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-15, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-16, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-17, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0028-18, Beslut byte av skola, Kunskapsskolan, rektor Niklas Dahlström 

FGN 2021/0036-17, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-18, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0036-19, Beslut byte av skola, Nyhemsskolan, rektor Johan Törnäng 

FGN 2021/0051-6, Anmälan om omfattande skolfrånvaro för elev på fristående skola, rektor 

FGN 2021/0052-9, Anmälan om omfattande skolfrånvaro för elev på Mariedalsskolan, rektor 
Annika Rylander 

FGN 2021/0058-6, Beslut gällande personuppgiftsincident  PUI-2021-1981, (IMY avslutar 
ärendet), Integritetsskyddsmyndigheten 

FGN 2021/0060-12, Beslut med anledning av anmälan avseende Vidhögeskolan 4-9 
(Skolinspektionen avslutar ärendet), Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0060-13, Beslut Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan 
till Varbergs kommuns klagomålshantering (Skolinspektionen avslutar uppföljning av 
ärendet), Skolinspektionen i Göteborg 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
FGN 2021/0100-27, Protokollsutdrag KF § 83, Hållbarhetsbokslut verksamhetsåret 2020, 
Kommunfullmäktige 

FGN 2021/0100-28, Protokollsutdrag KF § 79, Tertialrapport 2021, Kommunfullmäktige 

FGN 2021/0100-29, Protokollsutdrag KS § 132, Planeringsinriktningar för utveckling av 
Väröbacka, Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-30, Protokollsutdrag KS § 136, Slutredovisning Bolmens förskola, 
Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-31, Protokollsutdrag KS § 137, Slutredovisning Rolfstorps förskola, 
Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-32, Protokollsutdrag KS § 138, Slutredovisning Bumerangens förskola, 
Kommunstyrelsen 

FGN 2021/0100-33, Protokollsutdrag KS § 144, Förslag på namn för resursskola - 
Björkedalsskolan 

FGN 2021/0102-15, Beslut Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2021, Varbergs 
kommun beviljas 913 446 kronor i statsbidrag, Skolverket 

FGN 2021/0102-16, Beslut Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som 
andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2020, Skolverket 
godkänner redovisningen, Skolverket 

FGN 2021/0102-17, Beslut Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2020/2021, Skolverket beslutar bevilja rekvisition om 8 349 921 
kronor, Skolverket 

FGN 2021/0102-18, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 
2020/2021, Skolverket beslutar bevilja rekvisition om 3 847 742 kronor, Skolverket 

FGN 2021/0102-19, Statsbidrag Skolmiljarden Utökad satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, Skolverket 

FGN 2021/0103-3, Beslut Redovisning Statsbidrag för fortbildning specialpedagoger 2020 
(Skolverket godkänner redovisningen utan återkrav), Skolverket 

FGN 2021/0145-7, Beslut med anledning av anmälan mot Ankarskolan, Skolinspektionen 
prövar inte ärendet, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0201-13, Arbetsgivarens synpunkter på Arbetsmiljöverkets underrättelse, 
beteckning 2020/033062, Arbetsmiljöverket 

FGN 2021/0263-5, Dom i mål nr 6812-21 gällande överklagan av beslut om skolskjuts, 
Vidhögeskolan (Förvaltningsrätten avslår överklagandet), Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0277-4, Förrättat val till lokal styrelse på Sibbarps förskola och skola, Lokal 
styrelse för Sibbarps förskola och skola 



 
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
 
FGN 2021/0288-2, Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, Sjöbodens förskola, 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

FGN 2021/0293-3, Beslut Dnr 258-5259-21 -Länsstyrelsen i Hallands läns lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 815, Skällingevägen, inom Varbergs 
kommun, Länsstyrelsen Hallands län 

FGN 2021/0302-5, Dom i mål nr 7396-21 gällande överklagan av beslut om skolskjuts, 
Rolfstorps skola (Förvaltningsrätten avskriver överklagandet), Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0305-5, Dom i mål nr 7455-21 gällande överklagan av beslut om skolskjuts, 
Påskbergsskolan (Förvaltningsrätten avskriver överklagandet), Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0312-1, Beslut att överlämna anmälan mot Montessoriskolan Lära för livet till 
Montessoristiftelsen Lära för livet, Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0337-1, Protokollsutdrag SVN § 47, Projektering av kök, Servicenämnden 

FGN 2021/0341-1, Beslut med anledning av anmälan avseende Almers skola 4-9 och 
fritidshem (Skolinspektionen prövar inte ärendet), Skolinspektionen i Göteborg 

FGN 2021/0343-6, Begäran om yttrandet i mål nr 8160-21 gällande överklagan av beslut om 
skolskjuts, Kunskapsskolan, Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0344-1, Överklagan av beslut om skolskjuts, Väröbackaskolan, mål nr 8803-21, 
Förvaltningsrätten i Göteborg 

FGN 2021/0347-1, Beslut byte av skola, Montessoriskolan Lära för livet, rektor 
Montessoriskolan Lära för livet 

FGN 2021/0354-1, Beslut med anledning av anmälan avseende Bosgårdsskolan 
(Skolinspektionen prövar inte ärendet), Skolinspektionen i Göteborg 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-08-16 (publicerat i nämndens 
samverkansrum) 

Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-08-23 (publicerat i nämndens 
samverkansrum) 

 

 



19. Ordförande och förvaltningschef informerar



20. Övriga frågor
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