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§ 147 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 grundskolan. Tobias 
Eklund Älvsåkersskolan, Linda Lindqvist Särö Skola, Kristoffer Skogholm 
Presseskolan, Ulrika Jansson Åsaskolan.  

 Arbetsmiljö 

 Modersmål 

 Resurser - betyg- meriter 

 Vad är du mest nöjd med och stolt över? 

 Särbegåvade elever 

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

Beslut 
Till justerare utses Helena Nyborg (KD). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan utse Helena Nyborg 
(KD) till justerare och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 149 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 oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-10-12.  

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Jan Eric Knutas (L) har ställt fråga på nämndmöte. Förvaltningen redovisar 
kapaciteten på förskelokal i Fjärås och prognos på antalet barn i Fjärås. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 151 Dnr 2021-01321 
Olycksfall och tillbud 2020-21 

Förslag till beslut 
Nämnden Förskola och Grundskola tar del av rapporteringen av olycksfall och 
tillbud under läsåret 2020/21 och noterar rapporten till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av anmälda händelser av olycksfall och tillbud är gjord för läsåret 
2020/21. Då samtliga tillbud är genomgångna för att säkerställa att händelsen är rätt 
anmäld blir resultatet att en stor andel anmälda tillbud i realiteten är ett olycksfall, 
dvs skada har skett. Av den anledningen fördelar sig anmälningarna relativt jämt 
mellan olycksfall och tillbud samt att anmälningar från föregående år ej jämförbara. 
Merparten av alla anmälningar är gjorda i pedagogiskt område söder och där 
anmälningar på grundsärskolan är i majoritet. Anledningen är ett fokuserat arbete 
kring att anmäla olycksfall och tillbud i grundsärskolan, där anmälningar i 
grundsärskolan 1-6 är vanligast. 

Fler anmälningar av olycksfall och tillbud görs i grundskolan i jämförelse med 
förskolan och stor andel anmälningar handlar om hot och våld i situationer mellan 
vuxen och elev. En analys ger att flera situationer har kunnat få en annan utgång 
genom ett annat agerande från den vuxne. En sammantagen analys av 
händelserapporteringen resulterar i rekommendationer för fortsatt arbete: 

- att öka antalet anmälda händelser 

- för ökad kunskap kring syfte med att anmäla händelser och hur dessa ska anmälas 

- att erbjuda en förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsinsats med syfte att 
förhindra antalet situationer med hot och våld 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-11-01. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 152 Dnr 2021-01180 
Göteborgsregionen, GR - Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2022 

Förslag till beslut 
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 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola beslöt i §11/2000 att följa Göteborgsregionens 
rekommendationer gällande hantering av de interkommunala ersättningarna inom 
Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionen beslöt i §305, 2021-
09-23 i enlighet med framlagt förslag att rekommendera medlemskommunerna, att 
för kalenderåret 2022, fastställa en interkommunal ersättning enligt nedanstående 
tabell.  

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskola  

Barn 1-2 år   161 247 kr/år  

Barn 3-5 år   128 998 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för pedagogisk omsorg  

Barn 1-2 år   139 719 kr/år  

Barn 3-5 år   111 775 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskoleklass  

Förskoleklass  56 975 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundskola  

Grundskola årskurs 1-3  78 847 kr/år  

Grundskola årskurs 4-6  97 711 kr/år  

Grundskola årskurs 7-9  115 515 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem  

Fritidshem årskurs F-3  44 019 kr/år  

Fritidshem årskurs 4-6  36 016 kr/år  

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundsärskola  

Nivå 1   702 701kr/år  

Nivå 2   506 583 kr/år  

Nivå 3 dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista  
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Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem för grundsärskola  

Nivå 1   238 918 kr/år  

Nivå 2   172 239 kr/år  

Nivå 3 dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista  

Sammanställning avseende pris för 2022 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass  59 254 kr/år  

Årskurs 1-3   82 001 kr/år  

Årskurs 4-6   101 620 kr/år  

Årskurs 7-9   120 136 kr/år  

ISGR, Internationella sektionen  

Årskurs 0   82 001 kr/år  

Årskurs 1-3   82 001 kr/år  

Årskurs 4-5   101 620 kr/år  

Årskurs 6-9   120 136 kr/år  

ISGR, Fritidshem  

Fritidshem F-3  45 780 kr/år  

Fritidshem 4-6  37 456 kr/år 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Förbundsstyrelsen Göteborgsregionen – 2021-06-18, dnr: 2021-00121 – Ärende 3, 
Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2022 

Protokollsutdrag 2021-09-23, §305, Diarienummer: 2021-00121 

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 
Linda Elggren  

GR tillhanda senast 30 november 2021 
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§ 153 Dnr 2021-01154 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2020-2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2020-2021. En 
mer utförlig redovisning kommer till nämndmötet 17 november.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 154 Dnr 2021-01300 
Plan för intern kontroll 2022 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att godkänna plan för intern kontroll 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar plan för intern kontroll 2022. En mer utförlig redovisning 
kommer till nämndmötet 17 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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§ 155 Dnr 2021-01319 
Uppföljning Lupp 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att redovisningen tas direkt till nämndmötet 17 november. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lundin (C) har väckt en fråga om LUPP på nämndmötet i oktober. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att skolchefen redovisar ärendet på 
nämndmötet i november.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 156 Dnr 2021-01033 
Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser 

Förslag till beslut 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumenthanteringsplanen styr nämndens hantering av allmänna handlingar; om de 
ska bevaras eller gallras och hur de ska sorteras och förvaras.  

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanerna för lednings- och stödprocesser. Varje nämnd behöver 
dock ta ett eget beslut om att anta planen.  

I dokumenthanteringsplanen för stödprocesser, som beslutats av Kommunstyrelsen 
2021-08-24 § 202, ingår flera processer och arbetet med revideringen har delats in i 
två etapper. De områden som har uppdaterats i första etappen är: systemförvaltning 
och arkitektur, HR/Personal samt inköp. Övriga processer kommer att uppdateras 
under hösten och därefter förväntas kommunstyrelsen fatta ett till beslut kring 
resterande verksamhetsområden.  

Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut för nämnden för Förskola & 
Grundskolas handlingar. Det innebär att handlingar får gallras med stöd av 
dokumenthanteringsplanen.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-10-12 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-08-24 § 202 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-09  
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-08-24 

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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§ 157 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 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-27. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 158 Dnr 2021-01225 
Slutrapport From Great to Excellent 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet tas direkt till nämndmötet 17 november.  

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitet och utvecklingsavdelningen skriver en slutrapport om From Great to 
Excellent. 

Beslutsgång 
Skolchefen föreslår att ärendet tas direkt till nämndmötet i november.  

Beslutet skickas till 
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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§ 159 Dnr 2021-01153 
Grundbelopp 2022 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att anta grundbeloppen till den 
fristående verksamheten enligt bifogade förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har grundprincipen vid beräkning att den 
fristående verksamheten ska ha samma ekonomiska förutsättningar som den 
kommunala verksamheten. Från och med budgetåret 2010 gäller ny lagstiftning vad 
gäller ersättningen. Den innebär kortfattat att;  

- Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag.  

- Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till 
grund för bestämningen av bidragen till den fristående verksamheten.  

- Bidraget delas upp i grundbelopp och tilläggsbelopp.  

Grundbelopp 
Grundbeloppet i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshemmet avser ersättning 
för:  

   1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
   2. pedagogiskt material och utrustning, 
   3. måltider (ersätts med omkostnadsersättningen i pedagogisk omsorg) 
   4. administration (schablon på 3%, ped omsorg 1%), 
   5. mervärdesskatt (schablon på 6%), och 
   6. lokalkostnader (ersätts med omkostnadsersättningen i pedagogisk omsorg) 

Grundbeloppet i förskoleklass, grundskolan och särskolan avser ersättning för 
   1. undervisning, 
   2. lärverktyg, 
   3. elevhälsa, 
   4. måltider, 
   5. administration (schablon på 3%), 
   6. mervärdesskatt (schablon på 6%), och 
   7. lokalkostnader. 

Nedan följer grundbeloppen för 2022 i både kommunal och fristående verksamhet. I 
den fristående verksamheternas grundbelopp inkluderas bidrag för lokalkostnader, 
måltider samt ersättning för kostnader som den kommunala verksamheten valt att ha 
centralt. Därtill tillkommer en schablonersättning för administration och 
momsersättning. Grundbeloppen är inklusive 2022 års löneökningar och kommer 
inte att komma som en kompensation under året.  
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Tilläggsbelopp  
Tilläggsbeloppet är sökbart och avser ersättning för elever som; har ett omfattande 
behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning, ska erbjudas 
studiehandledning på modersmålet eller delta i lovskola. Huvudmän får överklaga en 
kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både 
grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa 
bidragets storlek.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-13 

 

Förskola 

Grundbelopp 
kommunal 
2021 

Grundbelopp 
kommunal  
2022 

Grundbelopp 
fristående  
2021 

Grundbelopp 
fristående  
2022 

Förskola 1-2 år 112 731 115 037 158 110 162 676 

Förskola 3-5 år 90 185 92 030 130 747 134 626 

Allmän förskola 3-5 år   128 004 131 814 

Pedagogisk omsorg 1-2 år  147 916 150 871 145 632 147 299 

Pedagogisk omsorg 3-5 år  120 817 123 181 119 360 120 754 

Fritidshem 

Grundbelopp 
kommunal  
2021 

Grundbelopp 
kommunal  
2022 

Grundbelopp 
fristående  
2021 

Grundbelopp 
fristående  
2022 

Pedagogisk omsorg fritids åk F-
3 58 290 59 273 53 931 53 829 
Pedagogisk omsorg fritids åk 4-
6 29 145 29 636 23 008 22 868 

Fritidshem åk F-3 38 828 39 442 53 743 54 914 

Fritidshem åk 4-6 19 414 19 721 28 446 29 031 
Fritidshem integrerad 
särskoleelev åk F-6 nivå 2                  114 158 115 965  136 038 139 843 
Fritidshem integrerad 
särskoleelev åk F-6 nivå 1  146 636 149 399  172 427 177 043 

Förskoleklass, Grundskola 
och Särskola 

Grundbelopp 
kommunal  
2021 

Grundbelopp 
kommunal  
2022 

Grundbelopp 
fristående  
2021 

Grundbelopp 
fristående  
2022 

Förskoleklass 39 800 40 608 70 522 72 635 

Grundskola åk 1-3 48 687 49 677 80 225 82 582 

Grundskola åk 4-6 57 464 58 634 89 628 92 233 

Grundskola åk 7-9 65 260 66 587 98 068 100 787 

Integrerade särskoleelev nivå 1 360 671 368 233 478 161 488 502 

Integrerad särskoleelev nivå 2 211 037 215 446 317 521 324 478 

Grundsärskoleelev 404 715 413 195 461 543 471 534 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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 
Fristående verksamhet, Linda Elggren 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 160 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 
Den 17 november heldag med verksamhetsbesök och nämndmöte. Ett uppstartsmöte 
hålls digitalt inför verksamhetsbesöken. Politikerna kommer att delas in i grupper 
och tilldelas en enhet att vara på under dagen.  

Karin Green (C): Hur arbetar vi med inrymning på skolorna? Svar. Arbetet har tagits 
upp igen ihop med serviceförvaltningen. Det största problemet är signalsystem, och 
dialog förs med service om magnetnyckelsystem. De fackliga har lyft frågan om hur 
vi förhåller oss till glaspartier.  

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

 
 

  
 

 

§ 161 Dnr 2021-01342 
Extraärende (S). Åsa Gårdskola 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att skolchefen ska hålla nämnden informerad om situationen 
på Åsa Gård. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har väckt ärende inför arbetsutskottet. Skolchefen bör 
fortsättningsvis informera nämnden om situationen på Åsa Gård.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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