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§ 33 Dnr 2021-00020  

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 Per Lindgren, Patrick Verner 

Hålabäckskolan, Sara Vagiste, Kristin Kjellgren Iseråsskolan, Annica Lindén, 

Helena Klahr Varlaskolan och Emma Carlsson Kullaviksskolan. 

 Arbetsmiljö 

 Hur motiveras elever 

 Erfarenhet av covid 19 

 Inriktning i högstadiet 

 Betyg från åk 4 
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§ 34 Dnr 2021-00021  

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Till justerare utses Axel Storckenfeldt (M).  
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§ 35 Dnr 2021-00028  

FSG protokoll 2021 (Samverkansgruppen Förskola & Grundskola ) 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i februari 2021. 
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§ 36 Dnr 2021-00044  

Lokalplanering - information 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 

protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Övergripande lokalplanering 

 Gällinge förskola 

 Särö 

 Smedinge 

 Åsa/Frillesås 

- Bakgrund 

- Elevutveckling Åsa Gård 2016-2029 

- Förslag till inriktning (från 2017) 

- Uppdraget fördjupad utredning Åsa/Frillesås 2020 

- Elevutveckling Åsa/Frillesås 

Förslag 

- Flytta åk 7-9 fr Åsa Gårdskola till Frillesås 

- Anvisa till Frillesås (Åsa Gård F-6) 
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§ 37 Dnr 2021-00289  

Strategi för försörjning av utbildningsplatser 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet återkommer på 

arbetsutskottet i april.  

Sammanfattning av ärendet 

Denna strategi syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för planering av 

utbildningsplatser i Kungsbacka kommun. Strategin är översiktlig, den pekar ut 

handlingsriktningen men går inte in på hur man praktiskt ska agera.  Strategin bygger 

på fyra delar;  

Volym – storlek på skolor  

Lokaleffektivitet – resurseffektivt nyttjande av lokaler  

Avstånd och geografisk indelning – avstånd till anvisad skola  

Stadieindelning. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Strategi för försörjning av utbildningsplatser 
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§ 38 Dnr 2021-00260  

Kommunbudget 2022 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner underlag till Kommunbudget 2022, 

plan 2023-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar förslag till underlag 

Kommunbudget 2022, plan 2023-2024 tillsammans med bifogade handlingar. 

Beslutsunderlag 

Underlag till kommunbudget 2022 Förskola & Grundskola 
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§ 39 Dnr 2021-00154  

Utredning av behov av socialpedagoger i Kungsbackas skolor.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

I Kungsbacka kommun har vi anställt motsvarande socialpedagoger med olika 

befattningar 

 Aktiveringspedagog 

 Elevassistent (i vissa fall) 

 Fritidsassistent (i vissa fall) 

De är anställda utifrån enskild skolas/förskolas behov 

  

Kungsbacka ser ett behov av att införa alternativa befattningar inom grundskolan. 

 Deltar i GRs nätverk och tar del av arbetet 

 Vi inväntar implementeringsprocessen för införande av de alternativa   

befattningarna skolpedagog och elevkoordinator 
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§ 40 Dnr 2021-00155  

Redovisning av karriärstjänstreformen.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bidraget ska användas för att täcka löneökningar för karriärtjänsterna förstelärare 

och lektorer. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att höja lärarnas 

kompetens. 
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§ 41 Dnr 2021-00156  

Redovisning av hur arbetet med läsinlärning går till 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Christina Olsson, enhetschef redovisar kursplanen och vad garantin betyder. 

 Läsinlärningen, genom högläsning och språklig stimulans 

 Jämställd utbildning för pojkar och flickor 

 Det viktiga förarbetet i förskolan 

 Inför läsinlärningen 

 Centralt innehåll i årskurs 1–3 

 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 

och i slutet av årskurs 3 

 Garantin 

 Undervisning och stödinsatser 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (21) 

Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-03-03 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 42 Dnr 2021-00200  

Initiativärende från Socialdemokraterna. Vilken samverkan har 
förvaltningen haft med kvinnojouren? 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Initiativärende från Socialdemokraterna om vilken samverkan har förvaltningen haft 

med kvinnojouren. 

Skolchefens svar: Förskola och Grundskola har inget upprättat samarbete med 

kvinnojouren utifrån utbildningsuppdraget.  
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§ 43 Dnr 2021-00235  

Tempohus Anneberg 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

De tidsbestämda kontrakten för hyresgästerna i Tempohus, Anneberg löper ut. 

Där bor i dagsläget ca 250 personer, däribland ett 60-tal barnfamiljer. Barnfamiljerna 

har tillsammans ca 140 barn och flertalet återfinns i dagsläget på för - och 

grundskolorna i Anneberg/Älvsåker. 

Undervisningssituationen för de ca 60 barnen som idag finns på Älvsåkersskolan 

förändras radikalt, när de rycks upp från sin nuvarande undervisningsmiljö och ska 

hamna någon annanstans. Älvsåkerskolan har under dessa två år gjort ett fantastiskt 

arbete med kartläggning, etablering och undervisning. Detta arbete förefaller vara 

ogjort. 

Vilka åtgärder tänker Skolchefen vidta för att möta den uppkomna situationen? 

 

Skolchefens svar: Alla skolor i Kungsbacka håller god kvalité. Skolchefen 

återkommer med en redogörelse hur man genomför ett överlämnande när elev flyttar 

till annan skola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-09 
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§ 44 Dnr 2021-00252  

Initiativärende från Alliansen. Extra insatser på grund av pandemin 

Beslut 

Arbetstskottet ger skolchefen i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder under 

tidsperioden 2021-22. Förslag till åtgärder redovisas av skolchefen när 

förutsättningar finns.  

Sammanfattning av ärendet  

Det finns anledning att förmoda att den stora omställning som pandemin orsakat, kan 

ha medfört vad som skulle kunna kallas för en ”utbildningsskuld” för våra barn och 

elever.  

Vi vill ge skolchefen i uppdrag att utreda detta och föreslå åtgärder under 

tidsperioden 2021-22. Exempel på en sådan åtgärd skulle kunna vara extra ferieskola. 

Kostnaderna skall rymmas inom det överskott som redovisats för 2020 och som kan 

relateras till pandemin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-12 
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§ 45 Dnr 2021-00261  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 

medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Förskola och grundskola är vårdgivare för elevhälsan och ska årligen 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna beskriver det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. I detta arbete ingår bland 

annat att följa upp avvikelser och loggar i elevjournaler. Det har också arbetats fram 

rutiner och förvaltningen har samverkat på olika nivåer med andra aktörer.  

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-02-21 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslutet skickas till 

Insidan 

Skolsköterskor 

Skolläkare 

Verksamhetschefer  
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§ 46 Dnr 2021-00262  

Tillsynsrapport 2020 fristående verksamheter 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen rapporterar till nämnden om genomförd tillsyn 2020 av fristående 

förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynen utgår ifrån tillsynsplan 2018-

2020 och har genomförs på nio fristående verksamheter under året utifrån 

regelbunden tillsyn. Utöver detta har tillsyn även genomförts vid ett tillfälle utifrån 

utökning av barngrupp/nya lokaler samt efter flytt av verksamhet.  

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-02-21 

Rapport Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg i 

Kungsbacka kommun 2020, 2021-02-18 
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§ 47 Dnr 2021-00002  

Pågående Skolinspektions- och Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2021 

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 2021. 
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§ 48 Dnr 2021-00022  

Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Distansundervisning på heltid för högstadiet till och med vecka nio. Skolchefen fattar 

beslut att en tredjedel av eleverna ska ha distansundervisning fram till vecka femton.  

 

Niklas Mattsson (KD). Hur ska skolmiljarden fördelas? Skolchefens svar: 

Information kommer på nämnd.  

 

 

Arbetsutskottet ajournerar sig för lunch till kl 12:30 
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§ 49 Dnr 2021-00292  

Arbetsutskottets möte med fristående verksamheter 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 

protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet diskuterar verksamhetsfrågor med Magnus Blennerud, 

skolchef/rektor Kullaviks Montessoriskola. Susanne Palmgren, skolchef/rektor Nova 

Montessoriskola. Catharina Andersson, rektor Nova Montessoriskola. 

Malin Hammer, rektor Onsala Montessoriskola. Tuula Jacobsson, skolchef Onsala 

Montessoriskola. Lena Törning, skolchef/rektor Särö Montessoriskola 

 

 Hur året har varit 

 Betyg åk 4 

 Samarbetet med kommunen 

 Det speciella värdet med fristående verksamheter 

 Verkningar av covid 19 på montessori 

 Arbetsmiljön 

 Vilken påverkan har den pågående diskussionen om fristående skolor  
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