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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-10-27 

 
  

Förskola & Grundskola arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 3 november 2021 kl. 08:00 
  
Vägmästaren, Lagan 
 
Lunch: Särö Skola 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Arbetsutskottets möte med 
rektorer grundskola  
 
Kl 08.00-09.00 

2021-00020  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.    

2.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

2021-00021  Digital justering 2021-11-09. Helena Nyborg (KD)   

3.  FSG protokoll 2021 
(Samverkansgruppen Förskola 
& Grundskola) 
 

2021-00028  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

4.  Lokalplanering - information 
2021 
 
Kl 09.15 
 
Anna McLaren, 
utvecklingsledare 

2021-00044  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet.    

5.  Olycksfall och tillbud 2020-21 
 
Kl 09.30 
 
Helena Hellman, personalchef 

2021-01321  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Göteborgsregionen, GR - 
Interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och 
ISGR år 2022. 
 
Kl 09.45 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2021-01297  Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionens 
rekommendationer om interkommunal ersättning 
och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR följs från och med 2022 01 
01. Avstämningstidpunkt den 15:e respektive 
månad.     

7.  Huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete 2020-2021. 
Avstämning. Handlingar till 
nämnd. 
 
Kl 09.55 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 
Anna Sörensen, 
utvecklingsledare 

2021-01154  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.       

8.  Plan för intern kontroll 2022. 
Avstämning. Handlingar på 
mötet 
 
Kl 10.10 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 

2021-01300  Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att 
godkänna intern kontrollplan 2022 för nämnden för 
Förskola & Grundskola 
    

9.  Uppföljning Lupp 
 
Kl 10.20 

2021-01319  Nämnden för Förskola och Grundskola beslutade att 
frågan skulle beredas på arbetsutskott. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Antagande av 
dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
stödprocesser 
 
Kl 10.30 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-01033  Nämnden för Förskola & Grundskola antar 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser, beslutad av Kommunstyrelsen 2021-
08-24 § 202. 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser, beslutad av Kommunstyrelsen 2018-
01-23 § 13, upphör därmed att gälla.  

11.  Pågående Skolinspektions- och 
Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds 
inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2021 
 
Kl 10.35 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00002  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet. 
    

12.  Slutrapport From Great to 
Excellent. Endast till nämnd? 
 
Karolina Reinhold, 
utvecklingsledare 

2021-01225 Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.          

13.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 10.45 

2021-00022  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.          

14.  Extraärende. Åsa Gårdskolan. 
Johan Tolinsson (S). 

2021-01342 Att nämnden får underlag om hur förvaltningen 
arbetar i syfte skapa de bästa förutsättningar för 
elever att nå sina mål och en bra arbetsmiljö för 
anställd personal.  
Att kommunikationen förbättras till föräldrar efter 
önskemål enligt senaste mötet mellan politiker och 
föräldrar Åsa Gårdskola.  
Löpande information åtminstone till arbetsutskottet.  
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Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



  

Datum 

2021-10-12  

 

 

 
Förskola & Grundskola  
Lars Sundbom 
0300-835240 
lars.sundbom@kungsbacka.se  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  
Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Eriksson, verksamhetschef  
Helena Hellman, personalchef  

  Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef 
Vanja Winroth, HR generalist 
Lars Sundbom, utvecklare 

 
Arbetstagarrepresentanter:  
Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson  
Kommunal - Beatrice Sandgren, Marie Bovin 

                                      Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson, Johan Bergström  
                 Vårdförbundet - Anne Melin  

Vision - Elise Holmberg  
Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson  

 
Frånvarande:                  
Ledarna - Katarina Eiderbrant 
Psykologförbundet - Jacob Andersson, Malin Dahlberg 

                 Lärarnas Riksförbund - Jessica Linnéll  
Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner  
 
Plats och tid:  Fullmäktigesalen 2021-10-12 kl 10:00-12:00  

  
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-09-07 godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Samverkan VC 
2. Läsårsstart 
Frågan behandlades på förra mötet.  
 
Beslut: Att anteckna informationen 
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3. Rektorsrekrytering  
Söder 

• Karin Hyensjö, rektor på Smedingeskolan har sagt upp sig och rekrytering startar 
omgående. Sofie Holmdal blir tillförordnad rektor på Åsaskolan. 

Norr  
• Åsa Landin blir tf rektor på Särö förskola, Bukärrsängs förskola och Kullaviks förskola. 

Rekrytering startar. Linda Johansson blir rektor på Fjordskolan Kungen.  
Ylla Hinsch blir rektor på Kapareskolan. Anders Svensson tjänstledig från den 1 december.  

 
Lärarförbundet  

• Har de lokala samverkansgrupperna varit med utifrån det vi kommit överens med 
verksamhetschefen? Svar från Vision: Nej inte på Fjordskolan. 
 

• Borde inte ombuden vara inblandade i processen med organisationsupplägget på 
Åsaskolan? Vi har inte fått information om det. Arbetsgivarens svar: Är vi inte klara med 
frågan? Ska vi ha det på FSG?  

 
• Medinflytandet på arbetsplatsen blir åsidosatt. Samverkan ska ske på arbetsplatsen lokalt 

och inte på FSG. Samverkansgruppen skulle få träffa de nya rektorerna. Arbetsgivarens 
svar: Verksamhetschefen kommer att kalla till det. Vi behöver bestämma var samverkan 
ska ske. 

 
Lärarnas Riksförbund  

• Kallas detta matchning eller förflyttning? Vi har skrivit en del om matchning. 
Arbetsgivarens svar: Organisering av verksamheten. Arbetsgivaren har tillgodosett rektors 
önskemål. Arbetsgivaren har varit nöjda men inte de fackliga med hur matchningsprocessen 
varit och vi har kommit överens med verksamhetschefen om att träffa cheferna på skolorna.  

 
• På Åsaskolan har vi inget ombud där och vi har inte fått information överhuvudtaget. Vi 

måste hitta en rutin.  
 
Kommunal  

• Vi har inte fått information från verksamhetschef om Åsaskolan, Kapareskolan och Särö 
förskola.  

 
Vision  

• Vi har inte heller varit med i processen.  
 
Förbunden meddelar arbetsgivaren via mail vart man vill att samverkans ska ske.  
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Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
4. Medarbetarsamtalen har startat  
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
 
 
5. Nya chefer-utbildning startar inom kort  
HR håller i utbildningen och mellan åtta och elva rektorer deltar. I programmet ingår utbildning från 
förvaltningens olika verksamheter.  
 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
Arbetsmiljö och skyddskommitté 
6. Covid-19 
Förra veckan hade vi två insjuknade medarbetare och tio elever. Denna vecka tolv elever hittills och de 
flesta på Fjärås Bräckaskolan. Vaccinationerna ska ske på skolorna i första hand. Anne Melin: Region 
Halland håller i vaccinationerna, skolan tillhandahåller med lokal på skolan.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
7. Olycksfall och tillbud  
Se dokument samarbetsrum.  
Arbetsgivaren har gått igenom alla tillbud och konstaterat att det över åren har varit mest tillbud. 
Ungefär hälften av tillbuden har nu registrerats som olycksfall istället och därför ser det olika ut 2020 
och 2021.  
PO Söder är bäst på att registrera sina tillbud. Det är något vi får vi jobba vidare med på de andra 
pedagogiska områdena, sen har vi Kolla Sär på PO Söder som anmäler många tillbud och olycksfall.  
Vissa händelser skulle vi kunna hantera på annat sätt. Det kanske krävs kompetensutveckling ute på 
skolorna.  
 
Lärarförbundet  

• Det finns ett mörkertal på Kolla Särskola eftersom det händer mycket som inte anmäls. Vad 
har vi i skyddskommitté för roll i att följa upp? Arbetsgivarens svar: Vi kan inte följa upp 
varje enskilt ärende. 
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• Det finns vissa högstadieskolor som inte har några olycksfall. Hur hjälper vi skolorna att 
hantera olycksfallen? Arbetsgivarens svar: Kompetensutvecklingsinsats på skolorna. 

Lärarnas Riksförbund:  
• Vi behöver hitta de specifika händelserna om hot och våld. Arbetsgivarens svar: Det kan 

behövas kompetensutveckling så att vi vet hur man undviker att hamna i situationer med 
hot och våld.  

 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
8. Behov av insatser maa tillbud och olycksfall 
Personalen upplever att det inte alltid finns tid att anmäla tillbud vilket är ett problem.  
 
Lärarförbundet 

• Antalet anmälningar till AFA är lågt. Arbetsgivaren bör gå igenom och informera 
medarbetare på APT att det går att ansöka om ersättning från AFA. Arbetsgivarens svar: Ja 
det bör tas upp.  

 
Arbetsgivaren kommer att utreda vad som är hot och våld bland anmälningarna, om man kan 
kategorisera och jobba med det i rektorsleden. 
 
Lärarförbundet.  

• Vi önskar återrapport till skyddskommittén.  
 
Beslut: Samverkan sker inte vid sittande möte. Ärendet återkommer på FSG i november. 
 
 
9. Studie arbetsmiljö för lärare genom Psykologprogrammet, GU 
Studenter vid psykologprogrammet erbjuder sig att göra utredningar hos arbetsgivare. Arbetsgivaren 
har diskuterat med lärarförbunden om psykosocial arbetsmiljö kopplat till arbetsplatsen. Arbetsgivaren 
ska tillsammans med lärarförbunden träffa två konsultpar för att diskutera upplägg. Om vi är nöjda 
finns möjlighet att utreda i större skala nästa år. Det är kostnadsfritt och vi inväntar återkoppling på 
anmälan.  
 
Beslut: Information/dialog.   
 
 
10. Riskbedömning vaccinering 12-15 åringar (avser inte den medicinska insatsen utan 
helheten) 
Arbetsgivaren skickar kalenderinbjudan där förbunden svarar om de vill vara med 18 oktober. 
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Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Verksamhet  
11. Ärenden inför AU/Nämnd 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisar budget 2022.  
Diskussion 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
12. Tidsplan betygssättning 
Vision  

• Vi har satt datum för hösten. Den 10 december öppnar betygssättning, den 15 december kl 
12 stänger betygssättningen. Betygskatalogen skrivs under den 16 december och betygen 
publiceras dagen efter. Det gäller alla skolor och alla årskurser. 

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
13. Arbetsår 22/23 
Arbetsgivaren har rättat felaktigheterna i dokumentet. 
 
Beslut: Beslut fattas i enighet med alla förbunden utom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som 
har lämnat in synpunkter.  
 
 
14. Lärarlönelyft - täckningsgrad, fördelning, principer 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisas lärarlönelyftet.  
 
Lärarnas Riksförbund 

• Vissa team har aldrig kunnat fördela ett lärarlönelyft och det kan leda till att man vill byta 
skola till ett område där man kan få lärarlönelyft. Arbetsgivarens svar: De enheterna har 
redan många lärare som har lärarlönelyftet. Arbetsgivaren styr så att duktiga lärare söker 
sig till skolor som har större utmaningar ur ett socioekonomiskt perspektiv.  

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
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15. Förstelärare - täckningsgrad, fördelning, principer  
Arbetsgivaren har inte nyttjat alla platser. Arbetsgivaren kommer att tappa 900 elever till IES och då 
har vi inte rätt till statsbidraget. Tre platser är intecknade och fem platser som vi inte söker statsbidrag 
för.  
 
 
Lärarnas Riksförbund  

• Kan vi nyttja fler platser? Arbetsgivarens svar: Det blir problematiskt när elevantalet bakåt 
i tiden styr statsbidraget samt att övriga fristående skolor får platser över som kan fyllas 
med elever från kommunens skolor.  

 
Beslut: Att anteckna informationen 
 
 
16. Skolplatsen- riskbedömning vilka ska delta? Ska vi ha särskild samverkansgrupp?  
Skolplatsen ersätter elevhanteringssystemet IST.  
 
Förbunden meddelar arbetsgivaren via mail om deltagande.  
 
Lärarförbundet:  

• Särskild samverkansgrupp med rapportering till FSG.  
 
Beslut: Dialog. 
 
 
17. Löneöversyn 2022 
Arbetsgivaren har lagt upp lönestatistik och hur vi tänker utifrån lönestatistiken kommer att tas upp på 
ledningsgruppen. Förhandling pågår med Kommunal. Exempelvis för elevhälsan tittar vi på som en 
egen grupp. 
  
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
18. Kompetenskartläggning fritidshem  
Arbetsgivaren ska kartlägga vilka personer bland personalen som kan styrka att de har en utbildning att 
arbeta med barn. Arbetsgivaren tittar på alla befattningar inom förvaltningen och vad vi behöver göra.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
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Övrigt 
19. Lokalkonceptet 
Ärendet bordläggs till mötet i november. 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Samverkan förklaras avslutad 2021-10-12 kl 12:00  
  
 
Vid protokollet  
 
 
Lars Sundbom 
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Justeras:  
 
För arbetsgivaren:      
   
 
Maria Andersson  
  
   
För arbetstagarna:               Lärarnas Riksförbund  
  
  
Lärarförbundet                                         Mats Eriksson  
  
   
Ronnie Ripgården                                                   
 
  
Vision                                                          Kommunal  

  
  

Elise Holmberg                                                       Beatrice Sandgren                                    
  
  
Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 
 
 
Sofia Kareliusson                  Anne Melin        
 
 
Skolledarförbundet                                    Ledarna 
 
-                                                        -  
 
Psykologförbundet      
 
-                                        



IA F¥R KOMMUNER

¥versikt ºver hªndelser 
 Kungsbacka Kommun - Fºrskola & 

Grundskola - FG

Hªndelseperiod: 2020-08-10 ï 2021-08-10
Anstªllningsform: Egen personal



Olycksfall, Tillbud, Riskobservation

2(8)IA fºr Kommuner, tillhandah¬lls av Afa Fºrsªkring



3(8)IA fºr Kommuner, tillhandah¬lls av Afa Fºrsªkring



4(8)IA fºr Kommuner, tillhandah¬lls av Afa Fºrsªkring



Fªrdolycksfall

5(8)IA fºr Kommuner, tillhandah¬lls av Afa Fºrsªkring



Arbetssjukdom

6(8)IA fºr Kommuner, tillhandah¬lls av Afa Fºrsªkring



7(8)IA fºr Kommuner, tillhandah¬lls av Afa Fºrsªkring



Fºrbªttringsfºrslag

8(8)IA fºr Kommuner, tillhandah¬lls av Afa Fºrsªkring



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

   

 
  

  
 

  
  

   

Förskola & Grundskola 
Frida Byrsten 
Direkt 0300-83 44 69 
frida.byrsten@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 41 64 

forskola.grundskola@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-10-27 
 
  

  

 

Pågående anmälningsärenden hos Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet (Beo), inklusive ärenden som utreds inom 
Förskola & Grundskolas klagomålshantering per den 27 oktober 
2021. 
 

Nya ärenden 
Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
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Avslutade ärenden  

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 
2020-01872 Klockaregårdens förskola,  

BEO (Barn- och elevombudet) 

Kränkande behandling 

2020-12-04 2020-12-15 

FG har lämnat yttrande till 
BEO 

2021-03-16 

BEO förelägger kommunen att 
vidta åtgärder för att uppfylla 
skollagens krav gällande 
kränkande behandling.  

2021-06-11 Åtgärder 
redovisade till Skolinspektionen 

2021-10-07 BEO beslutar 
avsluta ärendet efter att ha 
bedömt insatserna 
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Pågående ärenden 

Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus 

2021-00776 Tingbergsskolan 

BEO 

Kränkande behandling 

2021-05-25 Yttrande inlämnat 2021-08-
31 

 

2021-00407 Tingbergsskolan 

SI överlämnar klagomål för 
utredning. Avser bristande 
kommunikation.  

2021-03-16 Utredning klar och åtgärder 
är beslutade. Redovisad till 
SI 2021-04-21.  

SI avslutar ärendet 2021-05-
20. Huvudmannen har 
vidtagit åtgärder.  

Ärendet handläggs fortsatt i 
förvaltningen.  

Hör samman med andra 
pågående ärenden.  
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