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§ 116 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 rektorer från förskolan och 
medarbetare från grundskolan. Kajsa Envall Kolla förskola, Daniel Alfredsson 
Fjordskolan, Angelica Stäring Annebergs förskola. Anna-Karin Källén och Malin 
Edwards Tingbergsskolan, Jasmina Sandlund och Julia Östling Gullregnsskolan, 
Henrik Roos Presseskolan. Linda Heed och Anna Ager Iseråsskolan.  

 Städning 

 Budget och mål 

 Tillgången på utbildad personal 

 Öppettider 

 Mellanledare 

 Mottagandet av kvotflyktingar 

 Obligatorisk förskola för femåringar 

 Största utmaningen vid läsårsstart 

 Covid-19 

 Lär sig barnen att ”ha tråkigt”? 

 Möjlighet att ta ut raster 

 Central rättning av nationella prov 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 117 Dnr 2021-00021 

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. 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 
Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-09-01 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 118 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 augusti 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 119 Dnr 2021-00044 

Lokalplanering - information 2021 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Anna McLaren, utvecklingsledare redovisar vilka lokaler på för- och grundskola som 
ska tillkomma och vilka som ska avvecklas.  

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 120 Dnr 2021-00986 

Förskoleplatser i Gällinge 

Förslag till beslut 

Förvaltningen lämnar två olika förslag till nämnden för Förskola & Grundskola att ta 
ställning till;  

Nämnden för Förskola & Grundskola förespråkar att kommunstyrelsen beslutar om 
en utökad budget för projektet Gällinge förskola.  

eller 

Nämnden för Förskola & Grundskola förespråkar att kommunstyrelsen beslutar att 
pågående upphandling avbryts.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 beslutades att Gällinge förskola skulle utökas med 40 platser (från 
dagens 40 till 80 platser) genom en utbyggnad. Alternativen som utreddes var ny 
förskola, paviljonglösning eller tillbyggnad. Utredningen från Fastighet visade att en 
paviljonglösning inte gick att genomföra på ett bra sätt baserat 
på placeringsmöjligheter och tomtens utformning. Alternativet att bygga en ny 
förskola blev ekonomiskt ohållbart och beslutet landade då på en tillbyggnad på 
befintlig förskola. Under hösten 2020 samt våren 2021 undersökte Fastighet olika 
lösningar tillsammans med verksamheten och kom fram till ett förslag som mötte 
behoven hos alla parter. Vid en initial kalkyl framgick att de budgeterade 13,7 mkr (i 
investeringsbudget från Lokalplan 20-25) inte skulle räcka och att man troligtvis 
skulle hamna närmare 17,3 – 20,7 Mkr beroende av vilken typ av tillbyggnad som 
valdes. Differensen i den kalkylerade kostnaden är främst kopplat till kökets 
utformning och placering. Beslut togs att gå på alternativet som innebar en något 
sämre placering av köket men hade mindre omfattande åtgärder och således den 
lägre investeringssumman.   

Nämnden för Förskola & Grundskola behöver ta ställning till alternativen inför 
beslut i kommunstyrelsen. De olika handlingsalternativen finns beskrivna i bifogat 
dokument. 

Alternativ A: Förespråka att en utökad budget för projektet Gällinge förskola 
beslutas  

Alternativ B: Förespråka att upphandlingen avbryts/skjuts fram och  

B1: Flytta tillbaka förskoleverksamheten till Gällinge med 40 platser och fortsätta 
använda Fjärås som stöd för de barn som inte får plats i Gällinge eller  

B2: Utreda andra lokallösningar tillsammans med grundskolan och se över Gällinge i 
ett större perspektiv likt tidigare utredningar.    
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-08-23 
Förskoleplatser i Gällinge - Analys av handlingsalternativ, 2021-08-20 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut och 
att arbetsutskottet beslutar att man ska överlägga med sina partigrupper inför beslut i 
nämnden. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för service, Maria Rosenberg 
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§ 121 Dnr 2021-00980 

Delårsrapport augusti 2021 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delårsrapport augusti 2021. En mer utförlig redovisning 
kommer till nämndmötet.  

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 122 Dnr 2021-00977 

Resursfördelningsmodell 2022 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner förslag till Resursfördelningsmodell 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Förskola & Grundskola upprättar årligen resursfördelningsmodell för 
kommunal och fristående verksamhet.  

I förslag till Resursfördelningsmodell 2022 har följande ändringar gjorts: 

 Grundbeloppen för pedagogisk omsorg påverkas inte längre av vistelsetiden 
utan är ett och samma för alla inskrivna barn och elever.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-24 
Resursfördelningsmodell 2022 

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 

Samtliga VC, Fristående verksamhet i samband med information om 2022 års 
förutsättningar.  
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§ 123 Dnr 2021-00914 

"Skolmiljarden" Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021  

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om att fördela sin andel av den 
utökade satsningen av statsbidraget skolmiljarden enligt samma princip som de 
tillkommit kommunen. Lika fördelning per elev i årskurs F-9 till både kommunala 
och fristående grundskolor. 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga 
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Tillskottet är tillfälligt och går 
under benämningen ”skolmiljarden”. Vid ändring av Skolverkets regleringsbrev för 
budgetåret 2021 beslutade regeringen att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner 
kronor. Medlen ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. 
Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i 
åldrarna 6-19 år. Det extra bidraget betalas ut under juli månad.  

Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men bidragen 
till de fristående huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder. Medlen 
kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och 
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.  

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom 
skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, 
trots coronapandemin.  

Kommunfullmäktige i Kungsbacka beslutar den 9 september om fördelningen till 
nämnderna.   

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar därför om att fördela den utökade 
satsningen av statsbidraget Skomiljarden enligt samma principer som de tillkommit 
kommunen. Lika fördelning per elev i årkurs F-9 till både kommunala och fristående 
grundskolor. Den fristående verksamheten erhåller också ett påslag för 
administrationsschablon om 3 % samt 6% för dold moms.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-08-24 
Beslut utökad satsning skolmiljarden 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Tolinsson (S) och Axel Storckenfeldt (M) föreslår att man gör samma 
fördelning som man gjorde i våras.  
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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 

Ekonomi 
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§ 124 Dnr 2021-00941 

Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman 
för fristående förskola eller fristående fritidshem 

Förslag till beslut 

Vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller 
fristående fritidshem vid nyetablering tas avgift ut. 

Taxan bestäms till 10 000 kr.  

Taxa och avgiftsuttag införs från 2022-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
ta ut en avgift för den som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola 
eller fritidshem genom nyetablering där taxan fastställs till 10 000 kr. Taxan börjar 
tillämpas från 1 januari 2022. Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige i 
taxan fastslår att avgiften ska betalas in i samband med ansökan och att prövning inte 
görs förrän avgift är betald.  

Kommunen ska handlägga och pröva ansökningar från fristående huvudmän som vill 
starta förskola eller fritidshem som inte är kopplade till en skolenhet. Sedan 2019 
tillämpas nya bestämmelser i skollagen kring hur prövningen ska gå till. 
Bestämmelserna innebär att en kommun i samband med ansökningar ska göra en mer 
omfattande prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan.  

De nya bestämmelserna ger också kommunen rätt att ta ut en avgift i samband med 
handläggningen att starta en ny fristående enhet då det innebär en större 
administrativ hantering.  

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående 
förskola eller fristående fritidshem 
Protokollsutdrag § 78 2020-08-26, nämnden för förskola och grundskola 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till skolchefens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
nämligen skolchefens och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 125 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 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-24 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 126 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 

Förvaltningen planerar för föräldrasamråd i höst och man har tre förslag till teman.  

 Våra fokusområden  

 Personalförsörjning 

 Lokalfrågor 

Arbetsutskottet beslutar att man ska prata om våra fokusområden på 
föräldrasamrådet. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 127 Dnr 2021-01026 

Extraärende (S). Information om städning i skolorna  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Johan Tolinsson (S) har väckt ärende om städning av skolorna.  

Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef redovisar att man under 
slutet av vårterminen gjorde en tilläggsbeställning från lokalvård att alla bordsytor 
skulle torkas varje dag. Detta gjordes som en säkerhetsåtgärd. Spridning av covid-19 
sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar 
från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids 
små droppar till omgivningen. Att smitta sprids via förorenade ytor eller föremål 
spelar en liten roll i pandemin.  

Serviceförvaltningen hade svårt att hitta personal då torkningen av bord måste ske 
utanför lektionstiden. Det är monotont arbete med dålig ergonomi och 
sjukskrivningarna ökade.  

Alla skolor förses med sprayflaskor och dukar för att själva ha möjlighet att torka 
bord och bänkar. 

Beslutsgång 

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