Varbergs kommun
Förskole- och grundskolenämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-09-02

1-24

Plats och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, stadshus C, lokal Neden, kl. 09.4516.45, ajournering för lunch 12.30-13.30 samt överläggning 15.20-15.30 och
15.35-15.40

Beslutande

Hanna Netterberg (M)
Linda Berggren (S)
Hannah Björnehag (M)
Cecilia Rönn (L)
Ann-Kristin Herdell (KD)
Peter Stoltz (S)
Mattias Svensson (S)
Carlos Paredes (S)
Ingrid Jordebo (SD)
Marie Bengtsson (C)
Nina Wikstrand Petersson (C)
Suada Avdic (S) §§ 78-87 09.45-16.15
Håkan Olsson (M) §§ 78-79 08.3012.30
Göran Barkevall (C) §§ 79-89 13.3016.45
Robert Hult (S) §§ 88-89, 16.15-16.45

Ersättare –
inte tjänstgörande

Håkan Olsson (M) 14.55-16.45
Gerhard Eriksson (V)
Victor Hermansson (L)
Göran Barkevall (C)
Robert Hult (S)

Övriga deltagare

Susanna Hanson, förvaltningschef
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare
Charlotta Sandahl Edemyr, tf avdelningschef ekonomi och lokaler § 77, §§ 7980
Maria Wirén, utvecklingschef §§ 78-79
Lars Karlsson, administrativ chef § 77, §§ 79-89
Martin Lövström, enhetschef lokaler och vaktmästeri § 79
Agneta Svenberg, chef förskoleverksamhet
Johan Berntsson, grundskolechef § 77-78
Martina Wetterstrand, chef barn- och elevhälsa, § 78
Martin Hassel, kvalitetsstrateg, § 78
Henrik Gustafsson, samhällsutvecklingskontoret, § 79
Ulrika Nittfors, personalrepresentant

Utses att justera

Ingrid Jordebo (SD)
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Justeringens plats
och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Norrgatan 25, 2019-09-05

Sekreterare

Line Isaksson Eriksoo

Ordförande

Hanna Netterberg (M)

Justerande

Ingrid Jordebo (SD)

Paragraf

78-89
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FGN § 78

Tema Barn- och elevhälsa
Barn- och elevhälsachef Martina Wetterstrand och kvalitetsstrateg Martin
Hassel ger nämnden en fördjupning i barn- och elevhälsaarbetet och den
del av kvalitetsarbetet som behandlar trygghet och trivsel i förskola och
grundskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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FGN § 79

Information
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förskole- och grundskolenämnden får information om:
- Underlag för budet 2020 och långtidsplan 2021-2024
- Handlingsplan – Fokus framåt för att utveckla insatser för unga
med NPF
- Skolblad
- Åtgärdsplan Norra kusten samt Centrum
- Åtgärdsplan för budget i balans 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr FGN 2019/0411

Åtgärdsplan för budget i balans 2019
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. godkänna hittills vidtagna åtgärder för budget i balans utan att ta
resultatreserv eller ofördelade medel
2. förskoleoch
grundskolenämnden
får
en
kontinuerlig
månadsrapportering av ekonomiskt resultat och av relevanta
nyckeltal från och med sista september 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

godkänna hittills vidtagna åtgärder för budget i balans utan att ta
resultatreserv eller ofördelade medel.

Cecilia Rönn (L) yrkar att förskole- och grundskolenämnden beslutar om
följande tillägg
-

förskole- och grundskolenämnden får en kontinuerlig
månadsrapportering av ekonomiskt resultat och av relevanta
nyckeltal från och med sista september 2019

Beslutsordning
Hanna Netterberg (M), ordf., frågar om nämnden kan fatta beslut enligt
förslag från ordförande med tillägg från Cecilia Rönn (L) och finner att så
sker.

Beskrivning av ärendet
Förskole- och grundskoleförvaltningen visar per 30 april ett prognostiserat
underskott per 2019-12-31 om 11 000 tkr och är hänförbart till
evakueringskostnader för Mariedalsskolan, avetablering av paviljonger vid
Österängens förskola, flyttkostnader vid Söderlyckans förskola samt
hyreskostnader för Ankarvallen som tillkom efter beslut om budget.
Övriga oförutsedda avvikelser mot budget är uteblivna statsbidrag för
läxhjälp, ökade kostnader för skolskjuts. Antal barn enligt Procapita visar
att vi har fler barn i vår verksamhet än vad befolkningsprognosen visar för
2019, vilket påverkar förvaltningens resultat negativt. Dock inte lika stor
avvikelse som i tertialrapporten april 2019.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Verksamhetschefer/avdelningschefer för en kontinuerlig dialog med
verksamheten och respektive chef om åtgärder för att nå budget i balans
exempelvis, i form av återhållsamhet avseende inköp av material,
kompetensutveckling, konferenser samt återhållsamhet vid tillsättande av
vakanta tjänster inklusive vikarier. Beräknad besparing 7,2 mnkr.
Kostnader 1,8 mnkr avseende evakuering och avetablering av
Mariedalsskolan, Österängen/ Söderlyckans förskola är oförutsedda.
Förvaltningen föreslår att dessa hanteras via förskole- och
grundskoleförvaltningens resultatfond.
Förskole- och grundskoleförvaltningen föreslår att kostnader 2 mnkr
hänförbara till läxhjälpen, som beror på ett uteblivet statsbidrag, hanteras
via nämndens ofördelade medel.

Beslutsunderlag
Återremittering FGN au § 62

Övervägande
I enlighet med beskrivning av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förvaltningens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr FGN 2019/0426

Trygghet och trivsel 2019
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. det systematiska kvalitetsarbetet, avseende trygghet och trivsel,
enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för förskola, fritidshem,
grundskola och grundsärskola sker under våren en avstämning om trygghet
och trivsel i verksamheterna. Avstämningen syftar till att följa arbetet med
nämndens mål öka välmående och minska utanförskap och arbetet med
nationella mål i läroplanerna om normer och värden samt samarbete med
hemmet. 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, se Barn- och utbildningsförvaltningens
Verksamhetsplan 2016-2019, där Trygghet och trivsel är en avstämning.

Beslutsunderlag
Sammanfattande PM av trygghet och trivsel i Varbergs kommunala
förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshemmet

Övervägande
I PM sammanfattas slutsatserna från avstämningen Trygghet och trivsel.
Slutsatserna beskriver förskole- och grundskoleförvaltningens analys av en
ökad kvalitet i verksamheterna samt vilka utvecklingsområden som finns
behov av att arbeta med framåt. Genom att godkänna ärendet beslutar
förskole- och grundskolenämnden att det systematiska kvalitetsarbetet,
avseende trygghet och trivsel, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är
genomfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förskole- och
grundskoleförvaltningens
ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr FGN 2019/0427

Handlingsplan – Fokus framåt för att utveckla
insatser för unga med NPF
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. Handlingsplan – Fokus framåt för att utveckla insatser för unga
med NPF.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare gett förskole- och grundskolenämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda/kartlägga kommunens
insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) samt hur kommunen skulle kunna höja
kvaliteten på kommunens insatser för personer med NPF.
Kartläggning av insatser samt behov av utvecklingsområden slutfördes i
maj 2018. Förvaltningschefer i berörda förvaltningar har därefter gett en
arbetsgrupp i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med områden att
utveckla, vilket har resulterat i Handlingsplan – Fokus framåt för att
utveckla insatser för unga med NPF.

Beslutsunderlag
Handlingsplan – Fokus framåt för att utveckla insatser för unga med NPF.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §89, 2018-05-22

Övervägande
Handlingsplanen syftar till att aktivt verka för att samverkan ska komma till
stånd för att höja kvaliteten på kommunens insatser till personer med NPF
i deras kontakter med kommunen. Då förvaltningarnas gemensamma
åldersspann utgörs av barn och unga upp till 21 år har projektarbetet
begränsats till barn och unga med NPF inom denna åldersgrupp. Utifrån
uppdrag av förvaltningschefer har en arbetsgrupp tagit fram en
handlingsplan med fokus framåt i syfte att stärka existerande forum för
samverkan så att dessa nyttjas på bästa sätt i arbetet med barn och unga
med NPF.
Fokus i arbetet framåt är indelat i organisation och struktur samt insatser
under innevarande mandatperiod. Arbetsgruppen ser lokal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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samordningsgrupp som en nyckelaktör för stärkt samverkan i flera
perspektiv, se första punkten nedan.
Organisation och struktur:
• Inför revidering av Regional överenskommelse om samverkan och i
det fortsatta strategiska arbetet i lokal samordningsgrupp aktivt
arbeta för att:
o utveckla processer och rutiner för samverkan kring unga
barn
o tydliggöra uppdrag för uppföljning av insatser för individer
och på generell nivå i syfte att stärka samverkan för tidiga
insatser
o utöka lokal samordningsgrupp med kultur- och
fritidsförvaltningen, och utifrån behov kan även
tjänsteperson från Region Hallands lokala nämnd Varberg
bjudas in
o förtydliga närsjukvårdens uppdrag att vara en deltagande
part i lokal samordningsgrupp.
• Formalisera dialog mellan förvaltningarnas verksamheter som
möter målgruppen.
• Skapa struktur och innehåll för samverkan för kontinuitet i
övergångar och verksamhetsutveckling i gymnasieskola och daglig
verksamhet.
Insatser under innevarande mandatperiod:
• Ge lokal samordningsgrupp i uppdrag att tydliggöra vem som har
ansvar för och kan genomföra kunskapshöjande- och
kompetensutvecklingsinsatser för:
o Personal som arbetar med målgruppen
o Unga inom målgruppen NPF
o Vårdnadshavare och föräldrar för unga inom målgruppen
NPF
o Omgivande samhälle såsom föreningsliv och andra aktörer.
• Uppföljning och utvärdering av pågående insatser för barn och unga
inom målgruppen NPF.
• Utveckla samordnande individuell plan (SIP)1 för att tydliggöra
ansvar för insatser. Kompetenshöja aktörer som potentiellt kan
delta i SIP.
• Ge en arbetsgrupp i uppdrag att göra en omvärldsbevakning över
positiva exempel för att höja kvaliteten i arbetet till personer med
NPF.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr FGN 2019/0366

Tillsyn av fristående förskolor 2018/2019
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar

1. avstå från ingripande, enligt 26 kap. 12 § skollagen, då det vid

tillsynen inte framkommit annat än att samtliga granskade förskolor
uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (S) yrkar att förskole- och grundskolenämnden beslutar

-

avstå från ingripande, enligt 26 kap. 12 § skollagen, då det vid
tillsynen inte framkommit annat än att samtliga granskade
förskolor uppfyller författningarnas krav inom de områden som
granskats.

Beslutsordning
Hanna Netterberg (M)., ordf., frågar om nämnden kan besluta enligt Linda
Berggrens (S) förslag och finner att så sker.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt Skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta
de beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av nämnden. Varje fristående förskola
får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker genom
fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under
de senaste tre åren.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov, exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Bikupans förskola, Breareds förskola,
Personalkooperativet Fastarps förskola, Fröets förskola, Havsbris AB
Fyrens förskola, Kompassens förskola, Kullerbyttans förskola, Lerjans
förskola, Nyhemsskolan Förskolan Äpplet, Pilgläntans förskola, Solkulla
förskola, Varbergs Montessori förskola, Västanvindens förskola,
Påskbergets förskola och Montessoriskolan Lära för livet – förskola.
Vid tillsyn av Montessoriskolan Lära för livet – förskola framkom att
förskolan inte hade någon förskollärare anställd i verksamheten. Detta
ledde till att förskolan ej uppfyllde författningarnas krav enligt kap. 2 § 13
Skollagen. Tillsynen blev ej godkänd och verksamheten åtgärdade bristen
inför uppföljande tillsynsbesök den 6 augusti. Rektor med tillsynsuppdrag
har haft en kontinuerlig dialog för att stödja verksamheten att åtgärda
bristen. Vid uppföljande tillsynsbesök den 6 augusti har verksamheten
åtgärdat bristen genom anställning av förskollärare. Förvaltningen anser
därför att det finns skäl att avstå från att ingripa enligt 26 kap. 12 § p 2
skollagen. Samtliga områden som granskats bedöms härmed uppfylla
författningarnas krav. Den uppföljande tillsynsrapporten och bedömningen
från tillsynen föreslås godkännas.
Det har vid tillsynen av övriga förskolor inte framkommit annat än att
förskolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som
granskats. Tillsynsrapporterna och bedömningarna från tillsynen föreslås
godkännas.

Beslutsunderlag
Tillsyn på Bikupans förskola
Tillsyn på Breareds förskola
Tillsyn på Personalkooperativet Fastarps förskola
Tillsyn på Fröets förskola
Tillsyn på Havsbris AB Fyrens förskola
Tillsyn på Kompassens förskola
Tillsyn på Kullerbyttans förskola
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillsyn på Lerjans förskola
Tillsyn på Nyhemsskolan Förskolan Äpplet
Tillsyn på Pilgläntans förskola
Tillsyn på Solkulla förskola
Tillsyn på Varbergs Montessori förskola
Tillsyn på Västanvindens förskola
Tillsyn på Påskbergets förskola
Tillsyn på Montessoriskolan Lära för livet – förskola
Uppföljande tillsyn på Montessoriskolan Lära för livet – förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömningarna i tillsynsrapporterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Agneta Svenberg
Gisela Wikner
Förskolor

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr FGN 2019/0458

Yttrande över samrådshandling gällande
detaljplan för del av Göingegården 1:13,
bostäder norr om Pilgatan, etapp 3
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas
2. meningen ”liksom ökat behov av säkra gång- och cykelvägar” läggs
till i sista meningen under rubriken Överväganden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger norr om Pilgatan, ca 5 km norr om Varbergs centrum.
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en blandad
bostadsbebyggelse samt att planlägga för gemensamma ytor i park- och
naturmark inom området. Tilltänkt bebyggelse utgörs av totalt ca 140
bostäder i varierad upplåtelseform och bebyggelsetyp. Detaljplanen
möjliggör flerbostadshus i 3-6 våningar och 14 friliggande villor sam ett 30tal par- rad-, och/eller radhus i 1-2 våningar.
Förslaget avviker till viss mån från översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Plankarta, del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan etapp3
Plan- och genomförandebeskrivning, del av Göingegården 1:13, bostäder
norr om Pilgatan etapp3
www.varberg.se/aktuellaplaner

Övervägande
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka
Förskole- och grundskolenämndens verksamheter.
Detaljplanen ligger inom Trönningeskolans upptagningsområde för
förskola och grundskola. Trönningeskolan ingår i område nordväst.
Den kommunala förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i tre
förskolor, Barnabro förskola, Mossvägens förskola och
Trönningebjärsvägens förskola som är närmast (bara några 10-tal meter
från planområdet).

Justerandes signatur
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I området finns även 3 fristående förskolor.
I upptagningsområdet finns en teoretisk överkapacitet på förskoleplatser
med ca 100 platser men de platserna nyttjas av barn från de två
intilliggande upptagningsområdena i område nordväst, Linbergs skola och
Bläshammars skola där det tillsammans saknas motsvarande 140 platser.
Trönninge skola har en organisatorisk maxkapacitet på 800 elever och i
augusti 2019 var 655 elever inskrivna i skolan, på hösten 2021 kommer
skolans maxkapacitet vara nådd enligt kommunens befolkningsprognos för
området. Utifrån elevgruppernas sammansättning finns det redan idag
utmaningar att nå skolans maximala organisationskapacitet.
Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för
hela område Nordväst och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna
som ses i bland annat Trönninge och på Trönningenäs. 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:
Protokollsutdrag
Love Gardtman, planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
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Dnr FGN 2019/0404

Förskole- och grundskolenämndens
sammanträdestider 2020
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. fastställa sammanträdestider och fördjupningsdagar för 2020 enligt
förslag i ärendebeskrivning med den ändring att arbetsutskottet
sammanträder kl. 08.30-14.00
2. budgetdag den 4 maj utgår och ersätts av budgetdag den 18 maj.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträde
Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar att förskole- och grundskolenämnden
beslutar enlig arbetsutskottet förslag med följande ändring

-

budgetdag den 4 maj utgår och ersätts av budgetdag den 18 maj.

Förslag till beslut på sammanträde
Hanna Netterberg (M). ordf., frågar om nämnden kan besluta enligt
ordförandes förslag och finner att så sker.

Beskrivning av ärendet
Förskole- och grundskolenämnden ska besluta om sammanträdestider för
kommande år. För nämndens sammanträden föreslås heldagar, kl. 08.3015.00 och för arbetsutskottet halvdagar, 08.00-12.00 enligt nedan
planering. Utöver nämndsammanträdena föreslås tre fördjupningsdagar,
en för budgetarbete och två där nämnden möter rektorer för förskola
respektive grundskola.
Sammanträdestider
Arbetsutskott 08.00-12.00
20 januari
10 februari
16 mars
14 april (obs tisdag)
11 maj
8 juni
17 och 24 augusti
14 september
Justerandes signatur

Nämnd 08.30-15.00
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
31 augusti
28 september
Utdragsbestyrkande
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9 november
14 december

Fördjupningsdagar
9 mars
4 maj
7 december

Nämnden möter rektorer förskola
Budgetarbete
Nämnden möter rektorer
grundskola

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
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FGN § 86

Rektors anmälan och återrapportering om
kränkande behandling
/diskriminering/trakasserier
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om
kränkande behandling/diskriminering/ trakasserier.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Diarienummer

Skola

Årskurs Anmälan om

FGN 2019/0076-12
FGN 2019/0076-13

Buaskolan
Buaskolan

6
6

Kränkande behandling
Kränkande behandling

Utförare personal
eller barn/elev
Barn/elev
Barn/elev

FGN 2019/0077-1

Göthriks skola

4

Kränkande behandling

Barn/elev

FGN 2019/0035-94
FGN 2019/0035-95

Hagaskolan
Hagaskolan

1
8

Kränkande behandling
Kränkande behandling

Barn/elev
Barn/elev

FGN 2019/0182-28
FGN 2019/0182-29

Rolfstorps skola
Rolfstorps skola

3
3

Kränkande behandling
Kränkande behandling

Barn/elev
Barn/elev

FGN 2019/0039-32
FGN 2019/0039-33

Trönninge skola
Trönninge skola

2
2

Kränkande behandling
Kränkande behandling

Barn/elev
Okänt

Diarienummer
FGN 2019/0063-24
FGN 2019/0063-25
FGN 2019/0063-23
FGN 2019/0063-27
FGN 2019/0063-26
FGN 2019/0063-21
FGN 2019/0063-22

Skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola

Återrapportering av
Kränkande behandling
Okänt
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling

FGN 2019/0036-8
FGN 2019/0036-7
FGN 2019/0036-6

Påskbergsskolan
Påskbergsskolan
Påskbergsskolan

Okänt
Kränkande behandling
Okänt
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FGN § 87

Delegeringsbeslut/meddelanden
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-172, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts växelvist boende, Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan
Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-179, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-183, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-185, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Bockstensskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-187, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan och
Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-193, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Vidhögeskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-196, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Vidhögeskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-198, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-206/FGN 2019/0058-27, Beslut om
skolskjuts vid trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild
omständighet, Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-236, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid växelvist boende, Almers skola, verksamhetschef Johan
Berntsson
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Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-242, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid växelvist boende, Bosgårdsskolan, verksamhetschef Johan
Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-309, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid växelvist boende och val av annan skola, Kunskapsskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-310, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade/växelvist boende,
Kunskapsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-342, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Håstensskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-347, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Trönninge skola,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-377, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-380, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Lindbergs skola,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-381, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid växelvist boende, Bockstensskolan och Håstensskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-387, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid växelvist boende, Ankarskolan, verksamhetschef Johan
Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-389, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Ankarskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-390, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid växelvist boende, Håstensskolan, verksamhetschef Johan
Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-396, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Bosgårdsskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0021-23, Beslut Anställning av obehörig
personal längre än sex månader på grund av att det inte är möjligt att
rekrytera behörig till tjänsterna (fritidspedagog, lärare grundskolans
tidigare och, lärare grundskolans senare år), teamledare HR Catrine Linde
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Delegeringsbeslut FGN 2019/0021-24, Beslut Anställning av obehörig
personal längre än sex månader (lärare grundskolans tidigare år),
teamledare HR Catrine Linde
Delegeringsbeslut FGN 2019/0021-25, Beslut Anställning av obehörig
personal längre än sex månader på grund av att det inte är möjligt att
rekrytera behörig till tjänsten (fritidspedagog), teamledare HR Catrine
Linde
Delegeringsbeslut FGN 2019/0021-26, Beslut Anställning av obehörig
personal längre än sex månader i väntan på legitimation (lärare
grundskolans tidigare år), teamledare HR Catrine Linde
Delegeringsbeslut FGN 2019/0021 – 27, Anställning av obehörig personal
längre än sex månader på grund av att det inte är möjligt att rekrytera
behörig till tjänsten (lärare grundskolans tidigare år och fritidspedagog),
teamledare HR Catrine Linde
Delegeringsbeslut FGN 2019/0021-28, Beslut Anställning av obehörig
personal längre än sex månader på grund av att det inte är möjligt att
rekrytera behörig till tjänsten (lärare grundskolans senare år), teamledare
HR Catrine Linde
Delegeringsbeslut FGN 2019/0021-29, Beslut Anställning av obehörig
personal längre än sex månader på grund av att det inte är möjligt att
rekrytera behörig till tjänsten (fritidspedagog), teamledare HR Catrine
Linde
Delegeringsbeslut FGN 2019/0058-7, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts
vid trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Lindbergs skola, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0058-55, Beslut om skolskjuts vid
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0058-56, Beslut om skolskjuts vid
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0058-64, Beslut (avslagsbeslut) om skolskjuts
vid trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Göthriks skola, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0062-49, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola,
Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0074-39, Interkommunal ersättning – Avtal
om placering på grundskola och fritidshem i Varbergs kommun,
Hagaskolan – Uddevalla kommun, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0074-40, Interkommunal ersättning – Avtal
om placering på grundskola och fritidshem i Varbergs kommun,
Hagaskolan – Uddevalla kommun, verksamhetschef Johan Berntsson
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Delegeringsbeslut FGN 2019/0074-44, Interkommunal ersättning – Avtal
om placering av barn på förskola i Kungsbacka kommun, Boställets
förskola, verksamhetschef Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut FGN 2019/0268-5, Beslut Utöka vistelsetiden i förskolan
för barn på Snickerns förskola, rektor Malin Berndtsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0268-6, Beslut om placering av barn i
förskola i behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av utökad tid på
förskola, rektor Inger Svensson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0459-1, Avtal om uppdragsutbildning
Forskningscirkel inom aktionsforskning med rektorer inom förskolan
(ledarskapsutbildning) – Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik
och specialpedagogik, chef förskoleverksamhet Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut FGN 2019/0464-1, Avtal Lagringsavtal Skola24 – Nova
Software AB, förvaltningschef Susanna Hanson
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Meddelanden
BUN 2018/0736-22, Beslut Föreläggande att vidta åtgärder så att
skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls, Barn- och
elevombudet
FGN 2019/0470-1, Begäran om yttrande med anledning av anmälan
gällande rätten till utbildning samt stöd och särskilt stöd vid Almers skola,
Skolinspektionen i Göteborg
BUN 2018/1027, Beslut Föreläggande att vidta åtgärder så att skollagens
krav att motverka kränkande behandling uppfylls och så att elevs rätt till
särskilt stöd och utbildning tillgodoses, Skolinspektionen i Göteborg
FGN 2019/0050-10, Beslut med anledning av anmälan avseende
Ankarskolan, Varbergs kommun har följt bestämmelserna om skyldigheten
att motverka kränkande behandling, ärendet avslutas, Skolinspektionen i
Göteborg
FGN 2019/0477 -3, Överklagan av beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet för
elev på Vidhögeskolan (FGN 2019/0058-55)
FGN 2019/0478-3, Överklagan av beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet för
elev på Ankarskolan (FGN 2019/0058-27)
FGN 2019/0479-3, Överklagan av beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet för
elev på Vidhögeskolan (FGN 2019/0058-56)
FGN2019/0003-11, Beslut efter uppföljning riktad tillsyn grundskola
Almers skola (Skolinspektionens dnr 2018:8858). Skolinspektionen i
Göteborg
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FGN § 88

Ordförande/förvaltningschef informerar
Förskole- och grundskolenämnden möter rektorer i grundskolan
Förvaltningen kommer att återkomma med en dag i slutet av året där
förskole- och grundskolenämnden möter rektorer i grundskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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FGN § 89

Övriga frågor
Jämställd barnomsorg
Ingrid Jordebo (SD) ställer fråga om jämställd barnomsorg enligt nedan.
”I dag erbjuds alla 1-åringar endast kollektiv barnomsorg på förskolor, som
också sysslar med pedagogik. Alla 1-åringar trivs inte i stora kollektiv utan
känner sig stressade och förvirrade. Den viktiga anknytningen till
föräldrarna blir avbruten (störd), vilket inte är bra för den psykiska hälsan.
Om vi menar allvar med målsättningen att ha en skola för alla, kan vi inte
blunda för det faktum, att barn är olika och kräver olika former för både
omsorg, miljö och inlärning- Vi måste också respektera, att barn utvecklas
(mognar) olika snabbt.
Personligen anser jag, att vi som samhälle kränker en del 1-åringar, när vi
separerar dem från föräldrarna i så tidig ålder. Jag har sett dessa barns
reaktioner, då jag satt i BUN:s AU under åren 2002-2004 och kunde
besöka många dagis runt om i Varberg. Där fanns både depression och
aggressivitet bland också glada barn. Vårdnadsbidraget blev ett alternativ
mellan 2006-2014.
I en demokrati har föräldrarna ansvar och bestämmer om sina barn. Endast
om föräldrar inte klarar att ta hand om sina barn, ska samhället gripa in.
Det finns föräldrar, som själva vill ta hand om sina barn. Då förlorar de den
barnpeng, som samhället avsatt till barnen. Det här är en stor orättvisa och
vi har varken valfri eller ekonomiskt jämställd barnomsorg. Har Varbergs
kommun laglig möjlighet att ändra på den orättvisan?”
Chef för förskoleverksamheten svarar på frågan och informerar om vad som
anges i skollagen.
Snickerns förskola
Mattias Svensson (S) och Cecilia Rönn (L) ställer fråga om Snickerns
förskola utifrån den mediala rapportering som skett under sommaren.
Chef förskoleverksamhet svarar på frågan och berättar vilka aktiviteter och
informationsinsatser som pågår på Snickerns förskola.
Skolbibliotek
Grundskoelchef Johan Berntsson informerar om förändrad organisation för
skolbibliotek på skolorna i Sibbarp, Spannarp, Skällinge och Derome.
Väröbackaskolan
Ann-Kristin Herdell (KD) ställer fråga om situationen på Väröbackaskolan
med anledningen av byggnation.
Förvaltningschefen svarar att frågan tas med till enhetschef för lokaler och
vaktmästeri Martin Lövström.
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