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§ 162 Dnr 2021-00020 
Arbetsutskottets möte med medarbetare  

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

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar verksamhetsfrågor med medarbetare från grundskolan. 
Arvid Dahlberg Åsaskolan, Eva Källberg Hansson Älvsåkersskolan, Elisabeth 
Dotevall Presseskolan, Fredrik Wallin Särö skola. 

 Dina främsta önskemål 

 Ämnesöverskridande arbete 

 Sjukfrånvaro, covid-19 

 Meritvärde skillnad mellan pojkar och flickor 

 Problematisk skolfrånvaro 

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

Beslut 
Till justerare utses Axel Storckenfeldt (M). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan utse Axel 
Storckenfeldt (M) till justerare och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 164 Dnr 2021-00044 
Lokalplanering - information 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
 Utredning pågår om att flytta högstadiet i Åsa hösten 2022.  

 Utredningen om Onsala ska sättas igång så att serviceförvaltningen får en 
tydlig inriktning.  

 Översyn av förskolor pågår, åttio förskoleplatser kan friställas i Vallda. 

 Bygglovet för paviljongen i Malevik ska förnyas och paviljongen anpassas 
efter rådande standard.  

 Lokalplansarbete med ny kontaktperson på serviceförvaltningen.  

 Blomstergatans förskola behöver evakueras på grund av renovering. Det finns 
plats för alla barn på Sommarlust.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 165 Dnr 2021-01420 
Skolorganisation Skårbyskolan 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om att arbete med att ta fram förslag till skolorganisation för 
Skårbyskolan pågår. Ärendet återkommer till arbetsutskott och nämnd i januari. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 166 Dnr 2021-01538 
Interkommunal ersättning 2022 mellan Varberg, Mark och Kungsbacka  

Förslag till beslut 
Gemensamma grundbelopp gällande interkommunal ersättning för barn och elever i 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2022 01 01. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola fattade beslut om principöverenskommelse 
gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Mark, 
Varberg och Kungsbacka i §64 2011 08 25.  

Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning 
av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och 
folkbokföringskommun samt gemensamma grundbelopp. För kalenderåret 2022 
fastställs en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. 

 
Verksamhet Interkommunalersättning kronor 

per barn per år 

Förskoleverksamhet   

Barn 1-2 år med upp till 15 tim 74 597 kr 

Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 186 492 kr 

Barn 3-5 år med upp till 15 tim 50 726 kr 

Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 126 815 kr 

    

Förskoleklass och grundskola   

Förskoleklass  66 731 kr 

Årskurs 1-6 95 348 kr 

Årskurs 7-9 114 419 kr 

    

Fritidshem   

Årskurs F-6 33 942 kr 

För elever inskrivna i grundsärskolan uppräknas á-priset för fritidshem 
för nivå 1 med faktorn 4 och för nivå 2 med faktorn 3 

   

Grundsärskola   
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Nivå 1 847 351 kr 

Nivå 2 648 766 kr 

Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna 

 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga skolchefens 
förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Beslutet skickas till 
Linda Elggren 
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§ 167 Dnr 2021-01536 
Interkommunal ersättning utanför samverkansområdena GR, Mark, 
Varberg år 2022 

Förslag till beslut 
Interkommunala ersättningar för kommuner utanför Göteborgs regionen, Mark och 
Varberg fastställs enligt föreslagen tabell och följs från och med 2021-01-01. 
Eventuell ersättning för tilläggsbelopp och skolskjuts debiteras separat. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet  Prislista 2022 

Förskola  

Barn 1-2 år 153 898 kr 

Barn 3-5 år 124 332 kr 

  
Pedagogisk omsorg  

Barn 1-2 år med mer än 15 tim 140 270 kr 

Barn 3-5 år med mer än 15 tim  112 329 kr 

  
Grundskola  

Elev åk F 71 261 kr 

Elev åk 1-3  80 604 kr 

Elev åk 4-6  89 711 kr 

Elev åk 7-9  97 786 kr 

  
Fritidshem  

Skolbarn åk F-3  51 632 kr 

Skolbarn åk 4-6  26 228 kr 

  
Pedagogisk omsorg (fritidshem)  

Skolbarn åk F-3  52 193 kr 

Skolbarn åk 4-6  22 057 kr 

  
Grundsärskolan   

Placerad på grundsärskola  444 444 kr 
 
Integrerad särskoleelev  

Nivå 1  460 447 kr 

Nivå 2  305 759 kr 

  
Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 1, integrerad särskoleelev 

Skolbarn åk F-3  183 309 kr  
Skolbarn åk 4-6  137 481 kr  
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Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 2, integrerad särskoleelev  

Skolbarn åk F-3  139 417 kr  
Skolbarn åk 4-6  104 563 kr  
   

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga skolchefens 
förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Beslutet skickas till 
Jenny Blom 

Linda Elggren 
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§ 168 Dnr 2021-01535 
Förvaltningsbudget 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola gav den 20 oktober ett uppdrag till 
förvaltningschef att upprätta Förvaltningsbudget 2022.  

Förvaltningschefen har upprättat en Förvaltningsbudget för 2022 som omfattar:  

 Anslagsfördelning av ekonomin  

 Genomförandeplan med aktiviteter kopplade till nämndens mål och direktiv 

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

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2021-11-24 
Rapport, Förvaltningsbudget Förskola & Grundskola 2022 

Beslutet skickas till 
VC 
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§ 169 Dnr 2021-01537 
Uppföljning intern kontroll 2021 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att godkänna uppföljningsrapport 
intern kontroll 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna 
verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. En samlad 
bedömning för Förskola & Grundskola efter 2020 års interna kontroll är att den är 
tillräcklig och utformad så att en rimlig grad av säkerhet uppnår. 

Några av de genomförda interna kontrollerna har resulterat i att åtgärder behöver 
vidtas för att rätta till brister och minska risken för felaktigheter framöver. Processen 
med att genomföra riskanalys, planera för granskningar och genomföra 
granskningarna har visat att det inom Förskola & Grundskola till del finns 
fungerande rutiner och kontroller inbyggda i den ordinarie verksamheten. Det har 
också visat att det finns ett behov av att fortsatt utveckla formerna för att genomföra 
processen med intern kontroll. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga skolchefens 
förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-11-25 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 
 
Beslutet skickas till 
Lotta Gradén, kommunledningskontoret 
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§ 170 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 november 2021. 

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

Beslutsunderlag              

Tjänsteskrivelse, 2021-11-23 
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§ 171 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 
Utredningen gällande flytt av högstadiet i Åsa pågår, skolchefen ska träffa 
brukarråden igen.  

Denna vecka är fyra elever sjuka i covid-19. 

Årshjulet inför nämndens arbete 2022 kommer att publiceras 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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§ 172 Dnr 2021-01589 
Extraärende. Initiativ/förslag 
 
Förslag till beslut 
Ordförande Anders Ekström (M) förslår att Älvsåkersskolan för 2022 tillförs ett extra 
anslag av substantiell storlek som skall belasta nämndens resultatfond och att 
nämnden för Förskola och Grundskola ger skolchefen i uppdrag att utarbeta 
detaljerna och förelägga nämnden i december för beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nyanlända elever har medfört nya utmaningar för skolorna i Kungsbacka. Andelen 
nyanlända varierar mellan skolorna. För Älvsåkersskolan uppgår andelen till ca tio 
procent vilket är dubbelt så mycket som för den skola som har näst mest.  
I vår ekonomistyrning kompenseras skolorna för sina olika förutsättningar. 
Älvsåkersskolan tillhör redan nu de skolor som får mest av dessa resurser.  
Det är ändå så att andelen nyanlända för Älvsåkersskolan är relativt hög, och att det 
dessutom är hög genomströmning av elever. Tillsammans är detta argument nog för 
att förslå att Älvsåkersskolan för 2022 tillförs ett extra anslag av substantiell storlek 
som skall belasta nämndens resultatfond.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2021-12-01 
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