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Plats och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, stadshus B, lokal B1, kl. 08.30-08.50

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)
Håkan Olsson (M)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Gerhard Eriksson (V)
Victor Hermansson (L)
Göran Barkevall (C)
Robert Hult (S)

Övriga deltagare

Susanna Hanson, förvaltningschef
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare
Martin Lövström, enhetschef lokaler och vaktmästeri
Björn Svensson, lokalstrateg
Robert Andersson, kommunikatör
Sten Hagberg, personalrepresentant
Ulrika Nittfors, personalrepresentant

Utses att justera

Linda Berggren (S)

Justeringens plats
och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Norrgatan 25 2019-10-07

Sekreterare

Line Isaksson Eriksoo

Ordförande

Hanna Netterberg (M)

Paragraf

90-91
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Justerande

Linda Berggren (S)

Sammanträdesprotokoll
2019-10-07

2

Varbergs kommun
Förskole- och grundskolenämnden

FGN § 90

Sammanträdesprotokoll
2019-10-07

3

Dnr FGN 2019/0419

Yttrande fördjupad översiktsplan för Tvååker
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. tillstyrka den fördjupade översiktsplanen för Tvååker och att
förvaltningens överväganden ska beaktas.
- Paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Tvååker har upprättats.
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna
utvecklas i Tvååker. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande.
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Tvååker finns det med byggnation
av 245 till 305 bostäder. Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell för
antal boende per hushåll (blandad bebyggelse) kommer detta antal
bostäder generera som mest ca 135 barn mellan 0 och 18 år.
Förslaget har även med ytor med plats för skola och tillhörande funktioner i
anslutning till Bosgårdsskolan.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning - Fördjupad översiktsplan för Tvååker
(Utställningshandling)
Plankarta - Fördjupad översiktsplan för Tvååker (Utställningshandling)
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/oversiktspl
an/pagaendefordjupadeoversiktsplaner

Övervägande
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på den fördjupade
översiktsplanen för Tvååker, Varbergs kommun.
Förvaltningen bedömer att den fördjupade översiktsplanens innehåll
kommer påverka förskole- och grundskolenämndens verksamheter.
I området för den fördjupade översiktsplanen för Tvååker bedriver
förskole- och grundskolenämnden verksamhet i en skola och två förskolor, i
området finns även två fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Nuvarande antalet platser i förskola och pedagogisk omsorg ses stämma väl
överens med beräknat platsbehov i upptagningsområde Bosgård/Tvååker
fram till utblick mot 2025 då ett underskott av platser ses. I befintlig
kapacitet räknas Snickerns fem förskoleavdelningar och Centralskolans två
avdelningar in men dessa kommer att ersättas av Stenens förskola med 4
sektioner (motsvarande 8 avdelningar, 160 barn) under 2021 då deras
tekniska livslängd är slut. Kapaciteten i området ökar då något från ca 275
till ca 315 platser. Höstterminen 2019 var ca 250 barn placerade i förskola
och pedagogisk omsorg i området.
I Bosgårdsskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9, skolan har en
maximal organisationskapacitet på 820 elever och höstterminen 2019 har
skolan 641 inskrivna elever. Enligt kommunens befolkningsprognoser når
Bosgårdsskolan sin maximala organisationskapacitet runt 2025 och
beroende på klassamansättning m.m. kan detta inträffa tidigare.
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att
det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola i området
och att det ligger i fas med utbyggnad av bostäder. Det är även viktigt ur
planeringssynpunkt för förskole- och grundskolenämnden att det finns
anvisade tomter för förskola och skola inplanerade i kommande
detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut lämpliga tomt för
skolan att växa på vilket förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt
på.
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsplanerare Katrin Sahlqvist
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr FGN 2019/0444

Yttrande fördjupad översiktsplan för Kungsäter
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. tillstyrka den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter och att
förvaltningens överväganden ska beaktas.
- Paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsäter har upprättats.
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna
utvecklas i Kungsäter. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungsäter finns det med
byggnation av 75 till 95 bostäder. Enligt Varbergs kommuns
beräkningsmodell för antal boende per hushåll (blandad bebyggelse)
kommer detta antal bostäder generera som mest ca 42 barn mellan 0 och 18
år.
Förslaget har även med ytor för byggnation av förskola i Kungsäter.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning - Fördjupad översiktsplan för Kungsäter
(Utställningshandling)
Plankarta - Fördjupad översiktsplan för Kungsäter (Utställningshandling)
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/oversiktspl
an/pagaendefordjupadeoversiktsplaner

Övervägande
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på den fördjupade
översiktsplanen för Kungsäter, Varbergs kommun.
Förvaltningen bedömer att den fördjupade översiktsplanens innehåll
kommer påverka förskole- och grundskolenämndens verksamheter.
I området för den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter bedriver
förskole- och grundskolenämnden verksamhet i en skola och en förskola.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kung Karls förskola har en kapacitet på 51 barn vilket är ett tiotal platser för
få i nuläget och underskottet ökar stadigt enligt kommunens
befolkningsprognos.
Vid höstterminens start 2019 var 47 barn inskrivna.
På Kung Karls skola i Kungsäter går elever från förskoleklass till årskurs 5,
eleverna i årskurs 6–9 går på Vidhögeskolan i Veddige. Maximala
organisations kapaciteten på Kung Karls skola är 110 elever, vilket ses
kunna uppfylla upptagningsområdets behov så långt kommunens
befolkningsprognos sträcker sig. Höstterminen 2019 var 71 elever inskrivna
i Kung karls skola.
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att
det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola i området och att
det ligger i fas med utbyggnad av bostäder. Det är även viktigt ur
planeringssynpunkt för förskole- och grundskolenämnden att det finns
anvisade tomter för förskola och skola inplanerade i kommande
detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut lämpliga tomt för
förskola vilket förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på. Det är
dock viktigt att man i planarbetet avsätter tillräckligt med mark så att
utemiljön uppfyller gällande krav och rekommendationer.
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. Därmed ser förskole- och
grundskoleförvaltningen positivt på planförslaget om en ny gång- och
cykelväg igenom området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsplanerare Katrin Sahlqvist
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

