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§ 128 Dnr 2021-00020 
Arbetsutskottets möte med rektorer och medarbetare  

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informatonen och noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar verksamhetsfrågor med medarbetare från förskolan. Anna 
Ramström, Kolla Parkstads förskola och Erika Dahlin, Annebergs förskola.  

 Rörelselekar 

 Kompetensutveckling 

 Påverkan av covid-19 på lärarnas närvarotid 

 Personaltäthet 

 Läroplanen för förskolan 

 Inskolning 

 Mellanledare  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 129 Dnr 2021-00021 
Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Till justerare utses Jan Eric Knutas (L) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan utse Jan Eric Knutas 
(L) till justerare och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 130 Dnr 2021-00028 
FSG protokoll 2021 (Samverkansgruppen Förskola & Grundskola) 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informatonen och noterar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i september 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 131 Dnr 2021-01155 
Lokalbehov 2023-2027 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner Lokalbehov 2023-2027 Förskola & 
Grundskola 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren. Till 
hjälp används befolkningsprognoser. Behoven sammanställs i lokalplan som utgör 
del av kommunens flerårsbudget.  

Lokalbehovens bereds och omsätts i olika lösningsalternativ som utgår från 
kommunens lokalpolicy: "Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning 
tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tiden".  

Lokalplanen visar behov av kommande byggnationer av skolor och förskolor i 
Kungsbacka. Orsaken är i första hand kommunens stora expansion av bostäder men 
också beroende på att tidigare projekt inte blivit genomförda. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-01 
Lokalbehov 2023-2027, Nämnden för Förskola & Grundskola 
Bilaga 1: Behovsbeskrivning Kv_Liljan Centrum utbildningslokaler 
Bilaga 2: Behovsbeskrivning Onsala utbildningslokaler 
Bilaga 3: Behovsbeskrivning Tölö 
Bilaga 4: Behovsbeskrivning Vallda förskola 
Bilaga 5: Behovsbeskrivning Åsa förskola 

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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§ 132 Dnr 2021-01208 
Besök på Varlaskolan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informatonen och noterar informationen i protokollet. 

 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet besöker Varlaskolan.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 133 Dnr 2021-01154 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2020-2021 

Beslut 
Ärendet bordläggs och återkommer på arbetsutskott 17 november. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2020-2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag 
och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 134 Dnr 2021-00978 
Årsrapport dataskyddsarbete  

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och noterar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Förskola & Grundskola har vi tagit oss an de förstärkta kraven på 
personuppgiftshantering som följt av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med 
gemensamma krafter från verksamheten.   

Den här rapporten beskriver hur dataskyddsarbetet har genomförts och vad det 
arbetet har resulterat i under år 2020.   

Mot bakgrund av detta beskrivs vad fokus är i det fortsatta arbetet.   

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
Återrapport – dataskyddsförordningen (GDPR) för Förskola & Grundskola år 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 135 Dnr 2021-00946 
Initiativärende (S). Internationella engelska skolan  

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Vilka ekonomiska konsekvenser får de skolor där elever kommer lämna för att 
börja på IES?  

Kungsbacka kommun betalar ut bidrag för elever folkbokförda i Kungsbacka till den 
enhet där eleven är placerat. Regleringen sker där eleven är placerat den 15:e varje 
månad undantag juni till augusti. Detta innebär att varje rektor har en budget 
anpassad efter elevantal och behöver ständigt göra anpassningar efter antalet elever 
under året och framför allt vid läsårsstart. När Internationella Engelska skolan (IES) 
etablerade sig i Kungsbacka har det inneburit större anpassningar än vad många 
rektorerna är vana vid. Arbetet med att planera skolorganisationerna med IES i 
Kungsbacka startade för ett år sedan där det arbetades utifrån olika scenarios och ju 
närmare uppstarten ju mer konkret har planeringen blivit. Arbetet löpt på bra och de 
flesta skolenheter prognostiserar med budget i balans trots anpassningar. 

2. Att ledamöter får uppgifter antal elever/ skola som kommer lämna för att börja på 
IES?  

Tabellen visar vilka hur många elever som har valt IES för läsår 21/22 med 
utgångspunkt var eleven var inskriven våren 2021. Vid övergångar till ny skolenhet 
vid stadieövergångar och till förskoleklass har antagande gjorts att elev skulle ha 
börjat på anvisad skola. För fritidshemmet har samma andel som är inskrivna på 
fritids i de olika årskurserna använts. Summan grundbelopp är beräknat på 
halvårseffekt, höstterminen 2021. Det är fortsatt en stor rörlighet av elever som byter 
mellan kommunala skolor och IES. 
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*Grönmarkerade är fristående skolor 

3.Även uppgifter på personalrörligheten, från kommunal till IES.  

Personalomsättningen för samtliga lärarkategorier har minskat från årsskiftet till och 
med september 2021. Vi har heller inte fått någon information från skolenheterna att 
någon upplevt ett betydande bortfall av legitimerade lärare som går vidare för arbete 
vid IES. Inför tjänsteplaneringen under våren förelåg en osäkerhet kring om 
förvaltningen skulle behöva förklara någon medarbetare övertalig på grund 
arbetsbrist inför det nya läsåret. Dock har förvaltningen kunnat säkerställa att 
samtliga medarbetare i verksamheterna har kvar sin anställning i förvaltningen även 
fortsättningsvis. 

 

Grundskola Antal av Elever Summa av Grundbelopp 

Björkris skola 8 260 717 
Fjordskolan 22 714 723 
Fjärås Bräckaskolan 18 637 634 
Frillesåsskolan 6 204 214 
Fullriggaren Malevik 3 109 791 
Furulidsskolan 42 1 382 490 
Gottskär grundskola 24 823 227 
Gullregnsskolan 32 1 199 027 
Gällingeskolan 6 215 507 
Hedeskolan 29 955 034 
Hålabäcksskolan 19 583 297 
Iseråsskolan 11 356 039 
Kapareskolan 24 783 120 
Kollaskolan 116 3 949 706 
Kullaviksskolan 9 293 347 
Leteboskolan grsk 4 140 384 
Nova montessoriskola grsk 18 630 545 
Pontos grsk 6 207 519 
Presseskolan 31 1 049 515 
Smedingeskolan 15 479 263 
Särö montessoriskola grsk 3 91 778 
Särö skola 10 312 038 
Tingbergsskolan 29 991 875 
Toråsskolan 46 1 526 664 
Varlaskolan 15 489 450 
Vittra i Forsgläntan 4 137 447 
Åsa Gårdsskola 12 401 100 
Åsaskolan 20 653 460 
Älvsåkersskolan 36 1 299 762 

Totalsumma 618 20 878 671 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 136 Dnr 2021-01156 
Revisionsrapport - granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2020. 

Förslag till beslut 
Nämnden Förskola och Grundskola tar del av återrapporteringen av vidtagna 
åtgärder utifrån kommunrevisionens rekommendationer av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och noterar rapporten till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskade 
Ernst & Young AB det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 avseende nämnden för 
Förskola och Grundskola.  

Kommunrevisionen rekommenderade nämnden för Förskola och Grundskola att i 
handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvar 
för åtgärderna på varje arbetsplats. I svar till kommunrevisionen noterade nämnden 
för Förskola och Grundskola att vidta följande åtgärder: 

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

2. HR-funktionen kontrollerar regelbundet att samtliga åtgärder som registreras i 
Stratsys också har en namngiven ansvarig/funktion. 

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att återredovisa åtgärderna på nämndmöte senast 
2021-10-31.  

Ett led i att tydliggöra ansvaret för åtgärderna har också varit att erbjuda ett 
stödmaterial till cheferna för att möjliggöra att så många arbetsmoment som möjligt 
riskbedöms och åtgärdas. I stödmaterialet tydliggörs då vem som är ansvarig för 
åtgärderna.  

I det uppföljningsarbete som görs enligt ovan analyseras även hur vi ytterligare kan 
underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats men även kunna 
följa upp detta övergripande. Utifrån den analysen identifieras utvecklingsområden 
och aktiviteter såsom information, utbildning och förslag till förändrade arbetssätt för 
att ytterligare stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-24 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 138 Dnr 2021-01191 
Nämndbudget 2022 Förskola och grundskola 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att 

 anta Alliansens förslag till nämndbudget 2022 
 godkänna nämndbudget 2022 med verksamhetsmål och ramfördelning 
 uppdra åt förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget för 2022 
 uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i 

förvaltningsbudgeten utifrån specifika förutsättningar och behov  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 att fastställa kommunövergripande mål 
som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I 
verksamhetsplanen ingår bland annat. 

 Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  
 Nämndmål 
 Nämndens direktiv till förvaltningen  
 Ramfördelning driftbudget 
 Investeringsbudget 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med 
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. Till ärendet 
bifogas nämndbudget 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-01 
Nämndbudget 2022 Nämnden för Förskola & Grundskola - Rapport 
Alliansens måldokument budget 2022 
Mål och inriktning med direktiv (S) budget 2022 
Måldokument budget 2022 (SD) 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut. Alliansens, 
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag.  
 
Helena Nyborg (KD), Karin Green (C), Axel Storckenfeldt (M) och Jan Eric Knutas 
(L) yrkar bifall till Alliansens förslag. Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan anta Alliansens 
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 139 Dnr 2021-01153 
Grundbelopp 2022 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att anta grundbelopp för fristående 
verksamhet enligt förslag.    

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen tar fram underlag för grundbelopp 2022.  

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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§ 140 Dnr 2021-01072 
Extra städning skolor/covidpengar 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagt del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har ställt fråga på nämndmöte om extra städning på skolor med 
anledning av covid-19.  

Skolchefens svar: Utifrån de föreskrifter som gäller nu finns inte incitamentet till 
extra städning. Det var en tveksam nytta av åtgärden.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 141 Dnr 2021-01107 
Problematisk skolfrånvaro  

Förslag till beslut 
Nämnden för förskola och Grundskola beslutar att elevers frånvaro rapporteras till 
nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har ställt fråga på nämndmöte om problematisk skolfrånvaro. 
Skolchefens svar: Huvudmannen har uppdraget att följa upp frånvaro. 
Verksamhetschef och rektor rapporterar elevers frånvaro till huvudmannen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Skolchefen föreslår att rektorernas rapportering till huvudmannen även rapporteras 
till nämnden genom bokslut och delegeringsbeslut.  

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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§ 142 Dnr 2021-01125 
Kameraövervakning på skolor 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in förvaltningen för service för information till 
nämndmöte i november.  

Sammanfattning av ärendet 
Karin Green (C) har ställt fråga på nämnd om kameraövervakning på skolorna. Hur 
mycket skadegörelse vi har totalt och kan vad kan vi göra för att förhindra 
skadegörelse? 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Skolchefen föreslår att förvaltningen för fastighet och service redovisar på 
nämndmöte i november.  

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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§ 143 Dnr 2021-00853 
Lära för livet priset 2021 

Nämnden för beslut 
Nämnden för förskola & Grundskola ha tagit del av informationen och antecknar 
informationen till protokollet. Ordförande har beslutat till vem priset ska delas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun delar varje år ut ett stimulanspris för skolutveckling; Lära för 
livet – priset. Syftet med Lära för livet – priset är att premiera betydelsefulla insatser 
för skolutveckling i Kungsbacka kommun inom förskoleverksamhet, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning. Prissumman 20 000 kronor kan fördelas på två 
priser om 10 000 kronor. Priset delas ut av kommunfullmäktige vid sammanträdet i 
oktober.  

2021 har tio förslag lämnats in som rör Förskola & Grundskolas ansvarsområde. En 
muntlig redovisning av de inkomna förslagen lämnas vid arbetsutskott och nämnd. 
Enligt nämndens delegeringsordning är beslut om tilldelning av Lära för livet-priset 
verkställighet och fattas av ordföranden. Efter redovisning och dialog i arbetsutskott 
och nämnd offentliggörs pristagare i samband med utdelning av priset i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-23 

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

 
Beslutet skickas till 
Kommunikationsspecialist FG 
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§ 144 Dnr 2021-01054 
Sammanträdestider 2022 Förskola och Grundskola 

Förslag till beslut 
Nämnden antar följande förslag till sammanträdestider för 2022 till: 19 januari, 16 
februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober 16 
november och 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten innevarande år fattar nämnden beslut om nästkommande års 
sammanträdestider. För att få en förståelse för helheten så redovisas i matrisen nedan 
även arbetsutskottets sammanträdestider samt de dagar vi har heldag med 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-06 

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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§ 145 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 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 146 Dnr 2021-00022 
Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Beslut 
Nämnden för förskola & Grundskola ha tagit del av informationen och antecknar 
informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har ett samarbete med region Halland om vaccination av 12-15 
åringar. Regionen vaccinerar på uppdrag av regeringen och förvaltningen bistår med 
lokal och informationshantering. Det är inget tvång att ta vaccinet.  

Johan Tolinsson (S). Är det ett skolbibliotek i Åsa som tagit bort? Svar: Nej 
folkbiblioteket. Förvaltningen för kultur och fritid fattar beslut i frågan om att 
anpassa sin organisation för att möta skolans behov.  

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