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§ 69 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 medarbetare från förskolan. Elin 

Svensson Lindströms förskola, Anna Bergdahl Åsa förskola, Ing-Britt Boberg 

Svegaborg förskola, Hanna Aldén Älvsåker förskola. 

 Kompetensutveckling, personlig 

 Förskola i förändring 

 Effekten av läroplanen 

 Obligatorisk förskola femåringar 

 Pandemi - vikarier 

 Läromedel - lektorer 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 70 Dnr 2021-00021 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Till justerare utses Niklas Mattsson (KD). 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan utse Niklas Mattsson 

(KD) till justerare och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 71 Dnr 2021-00028 

FSG protokoll 2021 (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 april 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 72 Dnr 2021-00044 

Lokalplanering - information 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

 Övergripande lokalplanering 

 Åsa gård – Utredning pågår – Frågor till AU 

 Gällinge – planerad evakuering till Fjärås (Ögärdet) HT21 återflytt HT22 

 Smedinge – återstående hubbar kompletteras inom kort 

 Onsala – utredning kommer starta när Lokalplan är antagen 

 Björkris – Lokalprogram pågår samtidigt med projektering 

 Särö – verksamhetsanpassningar – större beslut framskjutna  

 Torås – inom kort påbörjas verksamhetsanpassningar till F-6 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 73 Dnr 2021-00544 

Lupp 2020 

Förslag till beslut 

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

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Jacob Leuchovius, utvecklare redovisar resultatet av Lupp 2020. En mer utförlig 

redovisning kommer på nämndmötet.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 74 Dnr 2021-00523 

Remiss - Boverkets promemoria "Önskemål om utökat bemyndigande 
att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, 
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, KS 2021-00458 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola antar yttrandet över Boverkets promemoria 

"Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och 

utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet", 2021-

04-30 och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt att nämnden för Förskola & Grundskola ska yttra sig 

över förslag från Boverket om utökat bemyndigande gällande friytor.  

Nämnden för Förskola & Grundskola anser att Boverkets förslag till ändring i 10 

kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF är rimlig. Nämnden yttrar sig 

utifrån barnperspektivet samt planeringsperspektivet där ändringen tydligt fokuserar 

på storlek (utan att definiera) av ytan och faktorer som är främst kopplade till 

planering av nya verksamhetslokaler (byggnader).  

Nämnden inte är delaktig i processen vid detaljplanearbete utan presenterar ett behov 

av utbildningsplatser. Dock ser nämnden en nytta i att friytan prioriteras redan i 

tidiga skeden för att möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet 

samt underlätta planering. 

Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer i Boverkets förslag till ändring med 

några få synpunkter som finns definierade nedan.  

Nämnden för Förskola & Grundskola anser att:  

 ”Lärmiljöer” bör inkluderas i definitionen av Friyta i Bilaga 1 

 Hänvisning till riktlinjer/allmänna råd för storlek i kvm bör fortsättningsvis 

även finnas hos Boverket som rekommendation. 

 Definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om 

för att uppnå målet med den detaljrika definitionen.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och 

utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, 2021-

03-23 

Yttrande, 2021-04-30 
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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 
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§ 75 Dnr 2021-00588 

Uppföljning och prognos per april 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner uppföljning och prognos per april 

2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef redovisar uppföljning och 

prognos per april 2021.  

 Resultat per verksamhet.  

 Resultat per avdelning/område 

 Osäkra faktorer 

 Investeringsbudget  

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 76 Dnr 2021-00561 

Initiativärende (S). Kompetensutveckling 

Beslut 

Arbetsutskottet belutar att skolchefens svar på initiativärendet ska redovisas på 

nämndmöte i juni.  

Sammanfattning av ärendet 

Initiativärende Johan Tolinsson (S).  

 Hur mycket kompetensutveckling per anställd planeras erbjudas 2021? 

 Hur mycket kompetensutveckling per anställd genomfördes 2020?  

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 77 Dnr 2021-00251 

Kommunrevisionen - Ernst & Young - Revisionsrapport - granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om åtgärder med anledning av 

Revisionsrapport – granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.  

Nämnden uppdrar till skolchefen för Förskola och Grundskola att återredovisa 

åtgärderna på nämndmöte 2021-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har Ernst & 

Young AB granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende nämnden för 

Förskola och Grundskola.  

Granskningen visar att det är otydligt hur nämnderna arbetar med de av 

kommunfullmäktige antagna arbetsmiljömålen. Vidare visar granskningen att 

riskbedömningar görs vid förändringar i verksamheten men att det i flera fall saknas 

en angiven ansvarig person för de föreslagna åtgärderna. Granskningen visar även att 

det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Kommunrevisionen 

noterar också att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan 

granskningarna 2017 och 2019. Detta ses som en positiv utveckling. 

Inom ramen för granskningen har det identifierats ett antal utvecklingsområden. 

Kommunrevisionen rekommenderar nämnden för Förskola och Grundskola att i 

handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvar 

för åtgärderna. 

I svar till kommunrevisionen svara nämnden för Förskola och Grundskola att på 

vilka åtgärder som kommer att vidtas med hänsyn till rekommendationen, när dessa 

kommer att vidtas samt vilken verksamhet/funktions om kommer att ansvara för det. 

De åtgärder som kommer att vidtas för att följa rekommendationen är att: 

1. Informera samtliga chefsled om vikten av att tydliggöra vem som ansvarar för 

åtgärderna. 

2. HR-funktionen kommer regelbundet att kontrollera att samtliga åtgärder som 

registreras i Stratsys också har en namngiven ansvarig/funktion. 

Åtgärderna för att följa rekommendationerna kommer att påbörjas omgående och 

HR-funktionen kommer att ansvara för att dessa åtgärder genomförs. 
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Beslutsunderlag 

Förskola och Grundskola, HR & Kommunikations tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Följebrev granskning SAM, FG 

Granskning Systematiskt arbetsmiljöarbete Kungsbacka kommun 2020 

Svar från nämnden Förskola och Grundskola på revisionsrapportens 

rekommendation 

 

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 

Kommunrevisionen 
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§ 78 Dnr 2021-00477 

Kommunrevisionen - Ernst & Young - Revisionsrapport - 
Grundläggande granskning 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskolas beslutar om åtgärder med anledning av 

revisionsrapport för 2020. I uppföljning av mål i nämndbudget 2021 kommer 

bedömning av måluppfyllelse av beslutade nämndmål göras i enlighet med de 

bedömningsalternativ som återfinns i kommunbudgeten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ernst och Young, EY, har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört 

en grundläggande granskning av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med 

granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 

översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 

revisionssed. I granskningen rekommenderas nämnden för Förskola & Grundskola 

att tillse att måluppfyllelsen i de antagna nämndmålen bedöms. EY konstaterar att 

Förskola och Grundskola har följt upp och kommenterat nämndmålen men att en 

bedömning av huruvida målen uppnåtts eller ej inte görs. 

I kommunrevisionens grundläggande granskning för 2019 konstaterades 

motsvarande rekommendation från Ernst och Young. I uppföljningen för 2020 års 

nämndbudget gjordes bedömning av nämndmål i augustiuppföljningen men inte i 

årsredovisningen. 

Åtgärder 

I den för 2021 antagna nämndbudgeten finns det utöver de fem 

kommungemensamma målen två nämndmål för Förskola & Grundskola. Till skillnad 

mot tidigare nämndbudgetar har nämnden från 2020 beslutat om målvärde för 

indikatorer till stöd för bedömning av målfyllelsen. Det finns åtta indikatorer vardera 

för Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron och 

Undervisningen ska utgå från positiva förväntningar för hög måluppfyllelse.  

Bedömning av måluppfyllelse sker vid två tillfällen under året, dels i samband med 

delårsrapport i augusti, dels i årsredovisningen. Utgångspunkten för bedömningen av 

nämndmålen kommer vara att följa de bedömningsalternativ som finns för de 

kommungemensamma målen (Vi har nått målet, vi har inte nått målet men är på rätt 

väg, vi har inte nått målet).  

Utöver detta kommer bedömningen kompletteras med beskrivande text till en 

eventuell avvikelse av utfallet för indikatorerna. Den samlade bedömning av 

måluppfyllelse kommer att genomföras i förvaltningens ledningsgrupp och utgör 

därefter ett underlag till nämnden. Bedömning av måluppfyllelse kommer att göras 

utifrån de underlag som finns för respektive mål. Det finns inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet och med genomförandeplaner utifrån nämndmålen ett 

kompletterande underlag av en mer kvalitativ karaktär som tillsammans med 

indikatorerna ger ett bredare underlag för den samlade bedömningen. 
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Förvaltningen kommer för 2021 års uppföljning säkerställa rutinen för bedömning av 

måluppfyllelse för både augustiuppföljningen och årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Kungsbacka kommun, Grundläggande granskning 2020 

 

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 

Kommunrevisionen 
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§ 79 Dnr 2021-00472 

SKA delrapport 2. Normer och värden, delaktighet och inflytande 

Förslag till beslut 

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

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller och Anna Sörensen, utvecklingsledare 

redovisar SKA delrapport 2. En mer utförlig redovisning kommer på nämndmötet.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 80 Dnr 2020-00434 

Skolinspektionen regelbundna kvalitetsgranskning av Kungsbacka 
kommun, SI 2019:5909 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner bedömningarna efter 

Skolinspektionens uppföljningsbeslut. För enheter med identifierade planerade 

fortsatta insatser sker uppföljning inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Skolinspektionen genomförde inom ramen för sitt uppföljningsuppdrag en 

regelbunden kvalitetsgranskning i Kungsbacka med start under 2019. Den omfattade 

en granskning på huvudmannanivå och på tio slumpvis utvalda grundskoleenheter. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån dokumentstudier av efterfrågade 

uppgifter, verksamhetsbesök och intervjuer. Fyra områden stod i fokus i 

granskningen på enheterna: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero 

samt bedömning och betygssättning.  

För varje skolenhet fattade Skolinspektionen ett beslut i respektive område. 

Bedömningen gjordes utifrån om skolan uppfyllde kvalitetskriterierna i hög 

utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om de bedömdes uppfylla 

kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar rekommenderade 

Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behövde inledas. Ansvarig rektor lämnade 

därefter förslag på åtgärder som huvudmannens svar och nämnden för Förskola & 

Grundskola fattade beslut om dessa under våren och sommaren 2020. 

Skolinspektionen granskade de förbättringsåtgärder som lämnats in som svar på 

identifierade utvecklingsområden. I deras uppföljningsbeslut bedömdes dessa 

åtgärder i tre nivåer: Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja 

kvaliteten på skolenheten, huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje 

med Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på 

skolenheten, ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behövs. 

I Skolinspektionens uppföljningsbeslut framgick att den regelbundna 

kvalitetsgranskningen avslutas för samtliga skolenheter. För de enheter där 

uppföljningsbeslutet bedömts med antingen påbörjat arbete eller åtgärder behövs, 

förutsatte Skolinspektionen att huvudmannen skulle ta ansvar för ett fortsatt 

utvecklingsarbete. 

Verksamhetscheferna för de pedagogiska områdena tillsammans med 

verksamhetscontroller i enheten för kvalitet & utveckling genomförde under april 

2021 intervjuer med rektorerna. Därefter har en motsvarande bedömning gjorts 

utifrån de kriterier Skolinspektionen använde i sitt uppföljningsbeslut. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Bedömning 

I huvudmannens uppföljning har en bedömning gjorts i de områden som 

Skolinspektionen uttryckte antingen behövde ytterligare åtgärder eller det fanns ett 

påbörjat arbete. I den samlade bedömningen har konstaterats att rektorerna vidtagit 

tillräckliga åtgärder i flertalet av områdena. För några skolenheter bedöms att det 

finns ett påbörjat arbete i olika områden med fortsatta planerade insatser. 

Uppföljning av dessa sker inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling. 

Beslutsunderlag 

Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

FG bedömning efter Skolinspektionens uppföljningsbeslut, regelbunden 

kvalitetsgranskning 

 

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 

Kommunrevisionen 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 81 Dnr 2021-00157 

Redovisning av situationen för nyanlända elever  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge skolchefen i uppdrag att ta fram statistik för åren 2019 

och 2021. Sammanställningen ska redovisas på nämndmöte i september.  

Sammanfattning av ärendet 

I nämndbudget 2021 finns ett direktiv som ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 

situationen för nyanlända elever. Förvaltningen beskriver arbetet med att stödja 

nyanlända barn och elever i ett nuläge och med framtida utvecklingsmöjligheter.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att 

arbetsutskottet bifaller det. 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) 

Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-05-05 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 82 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 i april 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-27 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

 

Ajournering  

Arbetsutskottet ajournerar sig mellan klockan 11.30-12.00 för lunch. 
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§ 83 Dnr 2021-00022 

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 

Skolchefen redovisar kostnaden för pedagogiska måltider. Skolchefen återkommer 

med information om förmånsbeskattning av pedagogiska måltider till arbetsutskottet 

i juni.  

 

Covid-19  

 Nedåtgående trend med insjuknande i högstadiet fall både bland elever och 

lärare.  

 Smittspårning av grundskoleelever. Rektorerna kontaktar 

smittspårningsenheten vid kända fall.  

 

Karin Green (C)  

 Redovisning av vilka skolor som tappar elever till IES? Skolchefens svar: 

Redovisningen kommer på nämndmöte i september.  

 Är utemiljöerna i förskolan svåra att påverka? Skolchefens svar: Det pågår 

för närvarande tre utvecklingsprojekt med utveckling av lärmiljöer utomhus 

och det finns många exempel på hur vi utvecklat utemiljön.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 

i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 84 Dnr 2021-00289 

Strategi för försörjning av utbildningsplatser 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om Strategi för försörjning av 

utbildningsplatser på nämndmöte i juni. 

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 

 

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 

VC pedagogiska områden 
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§ 85 Dnr 2021-00623 

Initiativärende (KD) för bättre elevhälsa 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att nämnden skall pröva initiativet i 

samband med budget 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Initiativärende Niklas Mattsson (KD). 

Barn och unga i Sverige mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Enligt skollagen 

ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa 

och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Fysisk 

inaktivitet är den fjärde största orsaken till för tidig död. Trots att alltmer forskning 

visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och 

utveckling så rör sig våra barn och ungdomar allt mindre.  

 

Fysioterapeuter ingår inte i den svenska elevhälsan i dag, men träffar ofta barn och 

ungdomar när de redan fått problem med sin hälsa oavsett om det gäller skador, 

smärta eller stress. Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan 

fysioterapeuterna bidra till ett ökat hälsofrämjande arbete och stödja lärarna.  

 

Nämnden bör ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten till att starta ett projekt 

med fysioterapeut som tillgång elevhälsan. Projektet ska återredovisas i nämnden när 

det har varit igång under två terminer.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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