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§ 38 Dnr 2022-00003 
Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Till justerare utses Berit Bergström (M). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan utse Berit Bergström (M) till justerare och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 39 Dnr 2022-00024 
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnd 2022 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser för perioden 2022-02-07—2022-03-06. 

Beslutsunderlag 
Underlag inkomna skrivelser. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 40 Dnr 2022-00042 
FSG Protokoll 2022 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i februari 2022. 

Beslutsunderlag 
FSG protokoll 2022-02-08. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 41 Dnr 2022-00134 
Tillgången till och kvaliteten på läromedel säkerställs i Kungsbacka 

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 uppdraget är en del av det arbetet 
kring hur Tillgången till och kvaliteteten på läromedel säkerställs i förvaltningen.   

Förvaltningen har undersökt hur budget och utfall för läromedel har varit de senaste 
6 åren och jämfört med andra kommuner. Förvaltningen har också genomfört en 
enkät bland förstelärare för att undersöka hur tillgång och kvalitet av läromedel 
upplevs av dem.  

Enligt enkäten har förvaltningen idag inte en likvärdig tillgång läromedel för att nå 
målen med undervisningen. Förvaltningens kostnader för läromedel är högre än 
gemensnittet i Sverige. En förändrad ekonomisk styrning av läromedel skulle kunna 
påverka likvärdig tillgång till läromedel.  

Kvaliteten på läromedel upplevs vara god i förvaltningen. Det finns dock många 
läromedel med faktafel. Om andelen obehöriga lärare ökar på enskilda skolenheter 
kommer behovet av hög kvalitet på läromedel att öka. Genom en centralt organiserad 
kompetensutveckling och stöd för att bedöma kvalitet på läromedel skulle 
förvaltningen kunna stödja högre kvaliteten på läromedel ytterligare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tillgången till och kvaliteten på läromedel säkerställs, 2022-02-22 
Rapport, Tillgången till och kvaliteten på läromedel säkerställs, 2020-02-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 42 Dnr 2022-00242 
Redovisning av resurser för elever i behov av särskilt stöd 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med nämndbudget 2022 redovisas resurser för elever i behov av särskilt 
stöd. Den här gången redogör Mia Hugosson och Joakim Karlsson för uppdraget som 
utvecklare/coach, tillgängliga för grundskolorna i Kungsbacka.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 43 Dnr 2021-01662 
Motion om Låt Kungsbackas skolelever få Spring i benen (S) - begäran 
om yttrande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom att göra metodval i skolan 
till en fråga för kommunfullmäktige har varken stöd i skolans styrdokument eller i 
kommunens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola jobbar idag med och utvecklar 
kontinuerligt arbetet för ökad rörelse under hela skoldagen i motsvarande delar som 
ingår i projektet spring i benen. Arbetet utgår ifrån den plattform (hubb) för 
förvaltningsövergripande samarbetet som skapats under paraplyet leverera 
välmående, teamet för välmående och lärande samt de unika skolornas behov som 
identifierats tillsammans med elever och personal.  

Våren 2021 gjordes en temperaturmätning på grundskolorna i Kungsbacka kommun. 
Syftet var att ta reda på hur våra skolor jobbade för att bidra till ökad rörelse under 
hela skoldagen. Mätningen visar att många av våra skolor jobbar med organiserade 
rastaktiviteter utomhus och inomhus, att flertalet jobbar med att integrera 
rörelsepauser under skoldagen, att några har lagt till extra pulspass under dagarna, att 
man organiserar klassrum och lektionsplanerar för ökad rörelse. Resultaten 
redovisades för nämnden för Förskola & Grundskola den 2021-08-25.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Motion om Låt Kungsbackas skolelever få Spring i benen (S) - 
begäran om yttrande 20220217 
Yttrande över kommunstyrelsens remiss: Låt Kungsbackas skolelever få spring i 
benen! (KS 2021-01028) 
Presentation Fysisk aktivitet grundskolan (PPT) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen. Ordförande Anders Ekström (M) yrkar 
att motionen bör avslås med motiveringen: I motionen ”Mera spring i benen” har (S) 

pekat på betydelsen av rörelseaktiviteter i skolan. I detta kan man bara instämma.  
I det underlag som tagits fram av skolchefen framgår det att vi i Kungsbacka har 
varit tidiga med ett antal varianter av extra rörelseaktiviteter på ett flertal skolor. 
Detta har skett utifrån professionella bedömningar av hur undervisningen bäst når 
sina mål. Den satsning i Stockholm som hänvisas till, skedde med start 2017 som ett 
initiativ från en linjechef och med utbildningsdirektörens stöd. Några politiska beslut 
har inte fattats. Att göra metodval i skolan till en fråga för kommunfullmäktige har 
varken stöd i skolans styrdokument eller i kommunens reglemente.  
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Detta resonemang leder till slutsatsen att motionen bör avslås, vilket härmed föreslås 
bli nämndens yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Karin Green (C), Jan Eric Knutas (L) och Berit Bergström (M) yrkar bifall till 
ordförandens (M) förslag. Jan Byvik (S) yrkar bifall till Johan Tolinssons (S) förslag.  

Ordförande (M) konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut. Skolchefens 
förslag, Johan Tolinssons (S) förslag och eget förslag. Voteringsordningen godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta utifrån 
förslagen och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag. 

Votering begärs och verkställs. Ordförande (M) utser eget förslag till huvudförslag.  

Omröstning om motförslag till huvudförslaget 
Ordförande (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan utse 
skolchefens förslag eller Johan Tolinssons (S) förslag och finner att nämnden utser 
Johans Tolinssons (S) förslag till motförslag.  

Följande voteringsordning godkänns. Ja för ordförandes (M) förslag och nej för 
Johans Tolinssons (S) förslag.  

Omröstning i huvudomröstningen 
Med sju ja-röster, två nej-röster och två som avstår beslutar nämnden för Förskola 
och Grundskola att bifalla ordförandes (M) förslag.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Helena Nyborg (KD)  X   

Johan Tolinsson (S)   X  

Mia Sundvall (M) Per Axel Carlsson (M) X   

Axel Storckenfeldt (M)  X   

Berit Bergström (M)  X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)  X   

Susanne Andersson (SD)    X 

Anna-Karin Granberg (SD)    X 

Jan Byvik (S)   X  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 44 Dnr 2022-00263 
Åtgärder som vidtas för att öka intresset främst för tyska och franska 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner redovisningen och antecknar 
informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I Förskola & Grundskolas nämndbudget för 2022 ges förvaltningen ett antal uppdrag 
i form av redovisningar och utredningar. Ett av dessa handlar om intresset för 
moderna språk. I redovisningen vill nämnden ha en beskrivning av vilka åtgärder 
som vidtas för att öka intresset främst för tyska och franska. 

I redovisningen beskrivs: 

- hur språkvalet är reglerat i skolförfattningarna 

- nuläge med elevers språkval och legitimerade lärare 

- Skolverkets förslag om översyn av timplan och åtgärder för att fler elever ska läsa 
moderna språk 

- Resultat av enkät genomförd med rektorer 

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskola 2022-03-10 
Rapport Moderna språk 2022-03-10 

Beslutsgång 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 
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§ 45 Dnr 2022-00259 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola fastställer Patientsäkerhetsberättelsen för 
medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & grundskola är vårdgivare för den medicinska delen av 
elevhälsan och ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna beskriver 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. 
Patientsäkerhetsarbetet omfattar bland annat uppföljning av avvikelser, förbättring av 
rutiner och samverkan med andra vårdgivare.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-02-18 
Patientsäkerhetsberättelse 2022-02-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 
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§ 46 Dnr 2022-00260 
Tillsynsrapport 2021 fristående verksamheter  

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av rapporten som läggs till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen rapporterar till nämnden om genomförd tillsyn 2021 av fristående 
förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynen utgår ifrån 
tillsynsplan 2021-2023 och har genomförs på nio fristående verksamheter under året 
utifrån regelbunden tillsyn. Förvaltningen informerar även om behov av att utveckla 
tillsynsprocessen.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Tillsynsrapport 2021, 2022-02-22 

Beslutsgång 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 
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§ 47 Dnr 2021-01351 
Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi - 
Bryggans krabater 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att bevilja sökande enskild firma rätt 
till bidrag för högst 24 barn i pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Beslutet 
ersätter beslut om rätt till bidrag NFG § 93 Dnr 2020-01207. 

Beviljandet av bidrag gäller under förutsättning att huvudmannen inkommer med 
kompletterande uppgifter och att dessa bedöms uppfylla kraven gällande personal, 
lokaler och barngruppens sammansättning. Samt att lokaler bedöms ändamålsenliga 
vid förvaltningens granskning på plats i samband med verksamhetsstart i ny lokal.  

Rätten till bidrag villkoras med att verksamhetens planerade utökning har påbörjats 
inom 18 månader.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 29 oktober inom ansökan om att Bryggans krabater önskar utöka verksamheten 
och få rätt till bidrag för 24 barn. Det senaste beslutet kring rätt till bidrag togs av 
nämnden 2020 då rätten utökades från sex till tolv. Utökningen ska ske genom att 
antalet dagbarnvårdare utökas från en till upp till fyra vilka ska bedriva 
dagbarnomsorg i det egna hemmet. Verksamheten har bedrivits i kommunen sedan 
2017. Företaget bedrivs som enskild firma och i ansökan beskrivs hur verksamheten 
ska bedrivas. En kompletterande intervju har hållits.  

Enligt skollagen 25 kap, 10 § ska en kommun där en enskild bedriver sådan 
pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter ansökan besluta att huvudmannen har 
rätt till bidrag om: 

- huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet,  

- verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
verksamhet, 

- verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att 
inte lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, och  

- avgifterna inte är oskäligt höga. 

Utifrån inkommen ansökan gör förvaltningen bedömningen att huvudmannen har 
redovisat på vilket sätt som denne ska kunna tillgodose kvalitetskraven för 
pedagogisk omsorg i enlighet med skollagen 25 kap, 7 § och de förutsättningar som 
avses i skollagen 25 kap. 10 §. Då lokaler och personal än inte är klara behöver 
huvudmannen längre fram inkomma med kompletterande information för att 
säkerställa att samtliga krav uppfylls.  
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Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Ansökan om rätt till bidrag, 2021-10-29 
NFG § 9, 2017-02-23 

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

Beslutet skickas till 
Sökande  
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§ 48 Dnr 2022-00331 
Lärarförbundets yrkande på kompensation för medarbetare på FG med 
anledning av covid 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola lämnar till kommunstyrelsen att besluta i 
frågan.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Förskola-Grundskola gör ett positivt bokslutsresultat för 2021 
vilket resulterar i +28 miljoner till resultatfonden. Lärarförbundet yrkar härmed på att 
varje medarbetare på förvaltningen för Förskola och Grundskola erhåller en engångs 
utbetalning på 10.000.- som en covidbonus. Bonusen ska kopplas till och vara ett 
tack för strävsamt, modigt och idogt arbete under pandemiåren 2020 – 2021. Att ge 
bifall till detta yrkande skulle uppskattas av medarbetarna, stärka kommunens 
anseende som en attraktiv arbetsgivare och vara positivt bidragande till 
kompetensförsörjningen i förskola/skola framåt. 

Beslutsunderlag 
Lärarförbundets skrivelse, 2022-03-14. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det föreligger ett förslag till beslut och att nämnden för 
Förskola och Grundskola bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 49 Dnr 2022-00264 
Organisation förskolor Furulid 

Beslut 
Från 1 augusti 2022 bildar Halla förskola och Furulids förskola en gemensam 
förskoleenhet med namnet Furulids förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Halla förskola och Furulids förskola ligger vägg i vägg, i nära anslutning till 
Furulidsskolan. På vardera förskola finns plats för 40 barn. För att organisera mindre 
barngrupper, som tar stor hänsyn till barnens behov, föreslås att förskolorna slås ihop 
och bildar en enhet. Med det större barnantalet blir möjligheterna större att skapa bra 
grupperingar.  

Omorganisationen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

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 
Rektor Furulid och Halla förskolor 

Verksamhetschef Norr 
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§ 50 Dnr 2022-00258 
Kunskapen om mens och tillgången till mensskydd vara god på våra 
skolor 

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen och lägger dessa till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har gett förvaltningen ett antal direktiv i budget för 2022 där förvaltningen 
ska återrapportera hur direktivet har genomförts.  

Det finns rutiner för att informera om mens och mensskydd i de kommunala skolorna 
där samtliga flickor får information och möjlighet att diskutera aktuella frågor.  

Skolorna har utifrån sina egna förutsättningar utformat sätt för att tillhandahålla 
mensskydd för de elever som tex glömt att ta med sig. Skolorna bedömer att detta är 
välfungerande.  

Sammantaget bedöms det som att både information och tillgång är säkerställd. 
Ytterligare insats är att undersöka om det finns intresse för och är möjligt att kunna 
tillhandahålla mensskydd genom någon form av automat.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 51 Dnr 2022-00023 
Delegeringsbeslut antagna av nämnden 2022 

Beslut 
Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen på delegation för nämnden 
noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet redovisas sammanställning av beslut som fattats på nämndens 
vägnar med stöd av nämnden för Förskola & Grundskolas delegerade beslutanderätt 
reviderad 2016-04-21 § 28. Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna 
till förvaltningen för Förskola & Grundskola från 2022-02-07—2022-03-06. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2022-02-07—2022-03-06. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 52 Dnr 2022-00006 
Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen förbereder sig på att ta emot flyktingar från Ukraina till kommunens 
skolor och man ser över rutinerna för flyktingmottagande. Kompetenscentrum kan 
informera om hur man ansöker till förskolor och grundskolor i kommunen.  

Verksamhetschef pedagogiskt område söder avslutar sin anställning 31 maj. 
Skolchefen påbörjar rekrytering av ny verksamhetschef. 

Södergruppen är en särskild undervisningsgrupp som tar hand om yngre elever och 
just nu har man inga sökande till Södergruppen. De befintliga eleverna flyttas därför 
till undervisningsgrupperna Bäcken och Mix.  

Clas Rosander (MP). Kan förvaltningen göra något för att underlätta för lärarna i 
undervisning om sex och samlevnad? Svar: Frågan tas till arbetsutskottet för 
beredning. 

Jan Erik Knutas (L). Totalförsvarsplikt, allmän tjänsteplikt och krigsplacering. Vilka 
planer finns för skolan avseende krigsplacering av nyckelpersoner? Svar: Frågan tas 
till arbetsutskottet för beredning. 

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