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§ 19 Dnr 2022-00004 
Arbetsutskottets möte med rektorer och medarbetare 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar verksamhetsfrågor med medarbetare från förskolan. Maria 
Ekelund Iserås förskola, Eva-Lotta Ekberg Kolla Skogsdunge, Ann-Marie Ackre 
Kolla Victor, Anna Bjurgren Svensson Stora Loket och Lisa Fagerlund Lilla Loket. 

 Våra tre huvudområden 

 Förskola i förändring – arbetsmiljö 

 Föräldrasamarbetet 

 Barn i svårigheter 

 Överlämning till skola 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 20 Dnr 2022-00003 
Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Till justerare utses Karin Green (C). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan utse Karin Green (C) 
till justerare och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 21 Dnr 2022-00042 
FSG Protokoll 2022 (Samverkansgruppen Förskola & Grundskola) 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
FSG protokoll 2022-01-08. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 22 Dnr 2022-00011 
Lokalplanering - information 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Anna Flinck, utvecklingsledare redovisar lokalplanering för Förskola och 
Grundskola.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 23 Dnr 2022-00131 
Nämndens årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner årsredovisning 2021.  

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner begäran om ombudget och 
resultatfond och överlämnar till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2021 
tillsammans med bifogade handlingar. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Nämndens årsredovisning 2021, Förskola & Grundskola 
Blankett ombudget och resultatfond 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret, Ekonomi & styrning 
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§ 24 Dnr 2022-00138 
Redovisning av situationen för nyanlända elever  

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Situationen när det gäller nyanlända barn och elever ska återkommande redovisas för 
nämnden. Utifrån detta direktiv i nämndbudget 2022 redovisar förvaltningen nuläget 
kring arbetet med nyanlända barn och elever på våra skolor och förskolor.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-24. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 25 Dnr 2021-01652 
Öppna gränssnitt API (informationsöverföring) 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I Förskola & Grundskolas nämndbudget för 2022 ges förvaltningen ett antal uppdrag 
i form av redovisningar och utredningar. Det här ärendet är en del av det arbetet och 
nämnden önskar information kring frågan om det kan skapas öppna gränssnitt, API, 
för att ge externa utvecklare möjlighet att utveckla appar som använder t ex 
schemainformation.  

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är nyckeln till 
utvecklingen av många smarta och nyttiga samhällstjänster. Allt från 
effektiviseringar inom sjukvården till praktisk information om kollektivtrafik och 
skolmatsedeln bygger på öppna data.1 I rapporten Government at a glance från 
OECD  

Inom skolan finns öppna data hos  

  SCB  

  Skolverket, SIIR, SALSA  

  IoT, rörelse, värme, ljud, luft (ej aktivt)  

  Länkade data med nyckeltal från Kolada  

API används för att program och system enklare ska kunna prata med varandra och 
är en slags tolk, som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett 
strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat.  

Vad hindrar oss från att öppna mer av vår data? 

 Dataskydd (GDPR)   

Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. 
Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en förening 
eller någon annan typ av verksamhet.  

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 
Utbildningsverksamhet m.m.  

Upphandling och krav  

 När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det 
oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en 
lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för 
konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 
Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2022-02-02 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

För att besvara frågan om det är möjligt att för skolans system att skapa öppna 
gränssnitt API för att ge externa utvecklare möjlighet att utveckla appar som 
använder t ex schemainformation så är det möjligt redan idag. Det finns en app 
Skolschema som kan visa information från scheman Kungsbacka kommun om 
skolan har att göra schemat öppet. Svårigheten med att öppna data är att det i varje 
enskilt fall krävs att förvaltningen tar ställning till om data kan göras öppen med 
hänsyn till dataskydd, offentlighets- och sekretesslagen och att upphandling av 
system kravställer APIer så att data kan göras tillgänglig. 

Beslutsunderlag 
Öppna gränssnitt APIers, 2021-12-06 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 26 Dnr 2022-00135 
Information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
En beskrivning av hur kommunen når invandrade familjer med information och 
kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-25 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 27 Dnr 2021-01625 
Uppföljning intraprenader 2021 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
den till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I november 2020 godkände nämnden för Förskola & Grundskola ansökan från 
Fullriggaren Malevik och Åsa Gård om att få driva verksamheten i intraprenadsform 
från och med 2021-01-01.  

Fullriggaren Maleviks verksamhetsplan är indelad i tre områden/mål;  

 Autonomi med delmålen  
- god insyn i enhetens budget och tillit 

 Gemenskap med delmålen 
- Ökad delaktighet/distribuerad makt och samarbete mellan förvaltningar 

och föreningar 
 Kunskap med delmålen 

- Måluppfyllelse, barns och elevers kompetenser samt omvärldsorientering 
 
Åsa Gårds verksamhetsplan är indelad i tre områden/mål;  

 En stor delaktighet och ett stort inflytande för både barn/elever, 
vårdnadshavare och personal  

 Hälsosam digitalisering  
 1–16 år 

I detta ärende informeras nämnden om uppföljning av första året med intraprenadens 
verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
Uppföljning av Fullriggaren Maleviks intraprenad 2021, 2021-12-06 
Uppföljning av Åsa Gårds intraprenad 2021, 2022-01-20 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Rektorer Fullriggaren Malevik 
Rektorer Åsa Gård 
Verksamhetschef Norr 
Verksamhetschef Söder 
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§ 28 Dnr 2022-00139 
Förslag till beslut om avsteg från tremånadersregeln 

Förslag till beslut 
Vårdnadshavare till en elev beviljas möjlighet till förlängt uppehåll i placering vid 
Forsgläntans förskola med bibehållen plats till och med den 28 februari.  

Sammanfattning av ärendet 
I nämnden för Förskola & Grundskolas regler för förskola, fritidshem och 
barnomsorg är beslutat att vårdnadshavare kan ha ett uppehåll på maximalt tre 
månader, därefter ska platsen avslutas. Vårdnadshavare har nu inkommit med en 
förfrågan till förvaltningen om att utöka tiden för uppehåll i placeringen till slutet av 
februari. Detta innebär ca 5 månaders frånvaro då förvaltningen har inväntat beslut i 
nämnden och därmed inte avslutat platsen innan beslut är fattat.  

I nämndens delgeringsförteckning punkt A 1.7 framgår att arbetsutskottet har 
delegation gällande beslut på som rör enskilda barn och elever, som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, exempelvis avsteg från Regler för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-01-25. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare 
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§ 29 Dnr 2022-00021 
Revidering av Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun 

Beslut 
Ärendet går till nämnden för Förskola och Grundskola utan arbetsutskottets 
ställningstagande.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun. Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan 
förvaltningschef om tillämpningsanvisningar för handläggning och verkställighet i 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i 
barnets plats med maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Det har nu av 
verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna möjliggöra undantag från detta i 
vissa fall utifrån specifika familjesituationer och spridning av virus under delar av 
året. Idag medger inte regelverket detta. Utifrån det som framkommit bedömer 
förvaltningen att det i undantagsfall kan finnas behov av förvaltningsgemensamma 
undantag gällande gräns vid frånvaro.  

Förvaltningen föreslår därför att nämnden medger att förvaltningschef kan besluta 
om detta i tillämpningsanvisningarna. Förändringarna framgår i röd text i förslaget.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 30 Dnr 2022-00007 
Pågående Skolinspektions- och Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Pågående Skolinspektions- och Barn och elevombudsärenden, inklusive ärenden som 
utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering i februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (17) 
Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2022-02-02 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 31 Dnr 2022-00006 
Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Personalbristen i förskolan har kunnat avhjälpas tack vare kommunanställda och 
elever vid gymnasieskolans barn- och fritidsprogram som gjort studieuppehåll för att 
vikariera på förskolorna.   

Skolchefen kan nu tillämpa fjärr- och distansundervisning i grundskolan utan att 
rådfråga smittskyddsläkare.  

Digitalt verksamhetsbesök med fristående verksamheter den 16 februari kl 13.00 till 
15.00.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det 
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