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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-03-10 

 
  

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Sammanträde onsdagen den 17 mars 2021 kl. 16:00 

  

Sammanträdet sker via teams 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

1.  
Nämndens dag SKA 

 

Kl 13:00-15:00 

2021-00346 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 

av informationen och antecknar informationen i 

protokollet 

2.  Val av justerare och tid för 

justering 

2021-00021 Digital justering 2021-03-17. Per-Axel Carlsson (M) 

 

3.  Redovisning av inkomna 

skrivelser till nämnd 2021 

 

2021-00007  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 

av informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

4.  FSG protokoll 2021 

(Samverkansgruppen Förskola 

& Grundskola ) 

2021-00028  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 

av informationen och antecknar informationen i 

protokollet.    

5.  Underlag till kommunbudget 

2022 Förskola & Grundskola 

 

Kl 16:05 

 

Maria Andersson, skolchef  

Julia Tryggvadottir Tollesson, 

biträdande förvaltningschef 

2021-00260  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 

underlag till Kommunbudget 2022, plan 2023-2024.    
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Utredning av behov av 

socialpedagoger i Kungsbackas 

skolor.  

 

Kl 16:25 

 

Helena Hellman, personalchef 

2021-00154  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

7.  Redovisning av 

karriärstjänstreformen 

 

Kl 16:40 

 

Håkan Kollberg Winsnes, 

utvecklingsledare 

2021-00155  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

8.  Redovisning av hur arbetet med 

läsinlärning går till 

 

Kl 16:55 

 

Christina Olsson, enhetschef  

2021-00156  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

 Paus kl 17:10-17:30   

9.  Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 

Kl 17:30 

 

Frida Byrsten, verksamhetschef  

2021-00261  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 

Patientsäkerhetsberättelsen för medicinska och 

psykologiska insatserna inom elevhälsan 2020. 

10.  Tillsynsrapport 2020 fristående 

verksamheter 

 

Kl 17:45 

 

Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00262  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Initiativärende från 

Socialdemokraterna. Vilken 

samverkan har förvaltningen 

haft med kvinnojouren? 

 

Kl 17:55 

 

Johan Tolinsson (S) 

2021-00200  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 

av informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

12.  Tempohus Anneberg 

 

Kl 18:00 

 

Jan Eric Knutas (L) 

2021-00235  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 

av informationen och antecknar informationen i 

protokollet.  

13.  Delegeringsbeslut antagna av 

nämnden 2021 

 

Kl 18:05 

2021-00031  Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen 

på delegation för nämnden noteras till protokollet.       

14.  Information - Förskola & 

Grundskola arbetsutskott och 

nämnd 

 

Kl 18:10 

2021-00022  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 

informationen och antecknar informationen i 

protokollet. 

 

 

Anders Ekström 

ordförande 

Lars Sundbom 

sekreterare 

 



Inkomna skrivelser 20210126--2021-03-07

Ankom Beskrivning Ansvarig Dok.nr Diarienr

2021-03-05 Rektors svar - Öppet brev: Alkohol och droger på Onsalas Högstadieskola Kaparen Maria Andersson 32211 2021-00014

2021-03-05
Öppet brev: Alkohol och droger på Onsalas Högstadieskola Kaparen och J Kosk, 
drogförebyggare epostsvar Maria Andersson 32191 2021-00014

2021-03-05 Fråga om när, fjärr- distansundervisning och skolchefens svar Maria Andersson 32190 2021-00014

2021-03-03
Sveriges Psykologförbund skrivelse - Lyft elevers psykiska hälsa med 
Psykologiguiden UNG Maria Andersson 32159 2021-00014

2021-03-03 Skolchefens epost svar - Hälsning från verkligheten Tommy Korsell 32149 2021-00014
2021-03-03 Vc T Korsells svar - Hälsning från verkligheten Tommy Korsell 32148 2021-00014
2021-03-02 Vårdnadshavares epost och  Vc T Korsells svar - Skolskjuts - Varlaskolan Tommy Korsell 32082 2021-00014

2021-03-01 KS ordf. epostsvar Till Lärarförbundet - Pandemin - skolan är också en arbetsplats Helena Hellman 32053 2021-00014
2021-03-01 Lärarförbundet om en skola i världsklass, avtal 21 och ordförandens svar Maria Andersson 32048 2021-00014
2021-02-26 Personal hälsning från verkligheten Tommy Korsell 32025 2021-00014
2021-02-24 Vårdnadshavares epost och skolchefens svar - Lunch distansundervisning Maria Andersson 31988 2021-00014
2021-02-24 Fråga om Handlingsplaner och rutiner inom förskola och grundskola Maria Andersson 31987 2021-00014

2021-02-24
Skolverket -  Brev till huvudmän - Samordnare för elever som är nyanlända eller 
har annat modersmål än svenska Lars Clemensson 31986 2021-00014

2021-02-22 Vårdnadshavare och rektors epost -  distansundervisning Malin Johansson 31942 2021-00014
2021-02-22 Vårdnadshavares epost och skolchefens svar - Distansundervisning? Maria Andersson 31936 2021-00014

2021-02-17
Fråga om - Handlingsplaner och rutiner inom förskola och grundskola - Kba 
kommun. Skolchefens svar Maria Andersson 31896 2021-00014

2021-03-01 Lärarförbundets skrivelse - Skolan är också en arbetsplats Helena Hellman 32034 2021-00312



  

Datum 

2021-02-09  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  

Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Andersson, skolchef 

Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef 

Helena Hellman, personalchef  

  Tommy Korsell, verksamhetschef  

Lars Sundbom, sekreterare 

 

Arbetstagarrepresentanter:  

Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson 

Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson 

Kommunal - Beatrice Sandgren, Marie Bovin 

                                      Lärarnas Riksförbund - Johan Bergström, Jessica Linnéll 

                 Sveriges skolledarförbund - Kerstin Ekman-Hake 

                Ledarna - Katarina Eiderbrant 

                  

                 

Frånvarande:                 Psykologförbundet - Jacob Andersson 

Lärarförbundet - Mats Eriksson  

Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell, Anne Melin 

Vision - Elise Holmberg  

 

Plats och tid:  Teamsmöte 2021-02-09 kl 10:00-12:00  

  

  

1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-01-19 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

 
2. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd 

Lärarförbundet: I internkontroll 2020 står att det finns risk att betyg inte sätts av behöriga lärare, och 

det avfärdas genom att endast behöriga lärare har tillgång till betygskatalogen. Lärarförbundet tror inte 

att det är så enkelt med kopplingen till risk eftersom obehöriga lärare sätter betyg.  

 

Beslut: Att anteckna informationen.  
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3. Nämndens årsredovisning 2020 
Se dokument samarbetsrum.  

 

Lärarnas Riksförbund:  

 

• Sjukfrånvaron har ökat, kommer man göra något mer för att utreda vilka orsaker? 

Arbetsgivarens svar: Vi har koll på de som har hög frånvaro och cheferna genomför samtal 

tidigt med medarbetare.  

 

• Resultatfonderna har ökat, gäller samma regler för att använda pengarna som tidigare? 

Arbetsgivarens svar: Det är samma ekonomistyrningsprinciper. 

 

• Definiera prestationer. Arbetsgivarens svar: De barn som inte börjat, eller avslutat, sin plats i 

kommunal eller fristående verksamhet. 

 

Lärarförbundet:  

 

• I redovisningen framkommer att förskolans arbete med minskade barngrupper visar sig ge ett 

bättre stöd för alla barn. Hur visar det sig? Arbetsgivarens svar: I FSG pratar vi om ekonomi 

och personal som ingår i samverkan, vi får ta det i ett annat sammanhang.  

 

• Personalomsättningen bland skolledarna har nästan fördubblats. Arbetsgivarens svar: 

Arbetsgivaren återkommer med information hur många individer det handlar om. 

 

• Frisknärvaro: Hur tolkar man de siffrorna? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren har inte tittat så 

mycket på den siffran, men det rör andelen medarbetare som har inte har mer än fem dagars 

sjukfrånvaro.   

 

• Redovisning av ekonomiskt resultat, ibland finns värden för 2020 ibland inte? Arbetsgivarens 

svar: Vi redovisar den officiella statistiken på värdemått. Saknas den så kan vi inte redovisa 

den. 

 

• Grundbeloppet fördelning? Grundskolan 105 000 kr, 13 000 kr som vi inte redovisas.  

Arbetsgivarens svar: Resursmåttet är detsamma som faktiskt utfall, det finns en övrig post på 

13 000 kr som kan vara statsbidrag, skolskjuts, eller administration. 

 

• 2021 innehåller inga besparingar, är det detsamma som inga effektiviseringar? Arbetsgivarens 

svar: Grundbeloppet per elev är alltid samma, men om man minskar antalet elever måste man 

anpassa organisationen. 
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Skolledarna:  

 

• Skolledarna tycker att pengarna i resultatfonderna ska gå till verksamheten. Arbetsgivarens 

svar: Det finns regler för vart pengarna ska gå. Beslut tas i fullmäktige och har man ett 

underskott tas de automatiskt från resultatfond.  

 

Kommunal:  

 

• Stora skillnader på resultat i intraprenadskolorna. Kerstin Ekman Hake redogör för Åsa Gård 

där man fick ett stort överskott i förskolan.  

 

 

Beslut: Att anteckna informationen 

 
 
4. Budgetberedning 2022 

Kommunbudget beslutas av kommunfullmäktige i juni.  

Innehåller: 

• Kommunövergripande mål  

• Kommunfullmäktiges direktiv 

• Nämndernas ekonomiska ramar 

• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning  

• Kommunens skattesats 

• Resultat och finansieringsbudget  

• Investeringsplaner  

• Taxor och avgifter 

 

Underlag till kommunbudget 

• Lokalbehov 

• Investeringsplan 

• Underlag till kommunfullmäktige från varje nämnd lämnas in i mars.  

 

 

Beslut: Att anteckna informationen. 
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5. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. SKA period 1.  

Ärendet utgår.  

 

 

Beslut: Ärendet utgår.  

 

 

 

6. Återkoppling enkätundersökning förskolan  
Se dokument samarbetsrum.  

Lärarförbundet har författat en analys med åtgärder med planeringstid för åtgärder. 

Lärarförbundet och Kommunal vill att arbetsgivaren tillsätter arbetsgrupp som jobbar med frågorna.  

 

Arbetsgivarens svar: Vi behöver jobba med frågorna i förvaltningsledningen och vi kan prata vidare i 

en arbetsgrupp. Inbjudan till Lärarförbundet och Kommunal kommer.  

 

 

Beslut: Dialog   

 
 
7. Lärares arbetsmiljö i samband med skolbad i kommunens simhallar 
Se dokument samarbetsrum. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har lyft frågan och vill belysa 

att det är många risker vid färd till- och från simhall och när man uppehåller sig i simhallen. 

Lärarförbundet och LR har tillsammans med samordnande idrottslärare och i dialog med arbetsgivaren 

gjort ett utkast till riskbedömning som kan användas som underlag för de riskbedömningar som 

behöver göras på respektive skola. 

 

Det finns fler aktiviteter utanför skolgården som behöver riskbedömas.   

 

Det behöver vara klart och återkopplat innan vi går ut till rektorerna. Arbetsgivaren svar: 

Arbetsgivaren färdigställer utkastet av riskbedömningen och kommunicerar till rektorerna. 

 

 

Beslut: Dialog.  

 
 
8. LSG organisation 
Ärendet bordläggs och återkommer på nästa FSG.  

 

 

Beslut: Att anteckna informationen 
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9. Äldre medarbetare 
Se dokument samarbetsrum. 

Ett politiskt uppdrag att vi ska få medarbetare att arbeta efter pensionsåldern. Katarina Eiderbrant har 

tagit fram en rapport till förslag som är antaget av politiken.  

 

Det ska finnas stora möjligheter att kunna göra individuella anpassningar utifrån medarbetarens 

arbetssituation.  

 

Lärarförbundet: 

 

• Har ni tittat på anpassningar före 65 år för att orka arbeta till pensionsåldern? Arbetsgivarens 

svar: Uppdraget har varit att ta fram förslag till 65 + men vi är införstådda med att man ska 

kunna göra anpassningar även före 65 år.   

 

• Långt ifrån alla medarbetare kommer upp i årsinkomst motsvarande sju och ett halvt 

inkomstbasbelopp. Ska arbetsgivaren titta på frågan utifrån det? Arbetsgivarens svar: Frågan 

behöver lyftas i CSG.  

 

Detta gäller från 1 jan 2021.  

 

 

Beslut: Informationen antecknas 

 

 

10. Löneöversyn 2021 

Läraravtalen gäller bara till slutet av mars och förhandling pågår. Tveksamt att arbetsgivaren kan 

betala ut lönehöjning i slutet av april eftersom avtalen riskerar att inte bli klara.  

 

Det pågår samtal med Kommunal om deras avtal och hur den extra satsningen i avtalet ska fördelas.  

 

 

Beslut: Att anteckna informationen.  

 

 

11. Covid-19 
Se dokument samarbetsrum.  

Fortsatt arbete med kontinuerliga riskbedömningar av olika arbetsmoment för att minska 

smittspridning på enheterna. Kompetensutveckling med riskbedömning, skyddsutrustning och annat är 

på gång.  
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En åtgärd vi genomfört är delvis distansundervisning för högstadieskolorna. Distansundervisningen 

ska fasas ut så alla elever är tillbaka i närundervisning den åttonde mars. Det kan behöva göras 

individuella anpassningar utifrån smittskyddsläkarens riktlinjer. 

 

 

Lärarförbundet:  

 

• De lokala riskbedömningarna behöver uppdateras så att man säkerställer minskad 

riskspridning.  

 

Lärarnas Riksförbund:  

 

• Skyddsutrustning? Arbetsgivarens svar: Vi behöver få samsyn till vilka skyddsåtgärder som 

ska gälla, i åtgärdstrappan finns skyddsutrustning. 

 

 

Beslut: Informationen antecknas.  

 
 
Arbetsmiljö 
12. Skyddskommitté 
Arbetsgivaren har satt datum som ligger i kallelserna till FSG vid fyra tillfällen 2021.  

 

Ulrika Vildbaek som arbetar med skyddsfrågor kommer att bjudas in.  

 

 

Beslut: Att anteckna informationen.  

 

 

13. Plan skolledarnas arbetsmiljö.   
Se dokument samarbetsrum.  

Presentation av kommungemensamma mål och systematiskt arbetsmiljöarbete som kommer att 

redovisas för rektorerna.  

 

Fem gånger per år ska arbetsgivaren gå igenom arbetsmiljöpunkterna på APT.  

 

Lärarförbundet:  

 

• Det ska vara tydligare att chefer är medarbetare.  

• Gör en tydlig koppling kring undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera samt hur 

arbetsgivaren tänker undersöka och riskbedöma.  
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• Sjuktal och tillbud gås igenom en gång per år. Det är för sällan, det bör komma löpande i 

skyddskommitté.  

• Systematisera arbetet när ärenden kommer in på APT. Skyddskommitté ska hållas informerade 

• Fackliga ombud saknar tillgång till Stratsys.  

 

Kommunal:  

 

• Hur ofta görs arbetsmiljöronderna? Arbetsgivarens svar: Minst en gång per år eller vid behov.  

 

 

Beslut: Informationen antecknas 
 

 

14. Erfarenheter från 2020. 
Ärendet bordläggs och återkommer på nästa FSG.  

 

Beslut: Ärendet bordläggs. 

 

 

Samverkan VC 

15. Förflytta Annika Larsson till Fullriggaren Malevik 

Annika får ansvara för förskolan och F3 så fort som möjligt.  

 

Elisabeth Teghult börjar på Fullriggaren Malevik senast 24 april. Anna-Karin Munkby går in som tf i 

skarven.  

 

Iseråsskolan / Fjordskolan: Förslag att anställa ersättare för Annika, samtal med ledningsgruppen 

under veckan.  

 

Kommunal:  

 

• Vi har fått input att rekryteringen inte gått rätt till. Arbetsgivarens svar: Rekryteringen är 

samverkad i FSG så verksamhetschef därefter har kunnat gå vidare. FSG ska säga till nu om 

det finns synpunkter.  

 

 

 

Skolledarna: 
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• Varför gjordes inte matchning? Arbetsgivarens svar: När arbetsgivaren skulle flytta en chef i 

våras fick arbetsgivarens input från FSG att det inte var nödvändigt att göra matchning. Denna 

rekrytering var likvärdig.  

 

 

Lärarförbundet:  

 

• Är beslutet kommunicerat i organisationen? Arbetsgivarens svar: Ja, förslag till beslut är 

kommunicerat och att det ska upp på FSG idag.  

 

• Fackliga ombud hade önskat att träffa rektorn innan beslutet om anställning fattades. 

Arbetsgivarens svar: Modellen är uppbyggd så att det samverkas i FSG och fackliga ombud ska 

delegera ner i organisationen. Det är en följd av samverkansprincipen.  

 

• Viktigt att det görs en riskbedömning.  

 

 

Beslut: Beslutet samverkas i enighet.  

 
 

 
 
 
Samverkan förklaras avslutad 2021-02-09 kl 12:00  
  

 

Vid protokollet  

  

 

 

 

Lars Sundbom 
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Justeras:  

  

 

För arbetsgivaren:      
   

 

Maria Andersson  

  

   

För arbetstagarna:               Lärarnas Riksförbund  

  

  

Lärarförbundet                                         Johan Bergström  

  
   

Ronnie Ripgården                                                   

 

  

Vision                                                          Kommunal  

  
  

-                                                                      Beatrice Sandgren                                    

  

  

 

Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 

 

 
Sofia Kareliusson                                  -        

 

 

Skolledarförbundet                                    Ledarna 

 
   

Kerstin Ekman-Hake                                               Katarina Eiderbrant   

 

 

Psykologförbundet       
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2022, 
Plan 2023-2024 

 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2022, Plan 2023-2024 

Budget i balans 2022 

 

Möjligheter 

Kungsbacka kommun är en välmående kommun. Generellt sett har barn och elever goda socioekonomiska 

uppväxtvillkor, vilket utgör en god grund för hälsa och lärande.  

Förskola & Grundskola har efter flera års god ekonomisk hushållning väl inarbetade rutiner för enheternas 

arbete för budget i balans. Det finns ett stort intresse från cheferna, och ett stort stöd från ekonomi-avdelningen, 

att arbeta för en hållbar ekonomi. De senare årens överskott har byggt upp en resultatfond, som ger goda 

förutsättningar för de utmaningar som väntar 2021 och 2022. Med en god ekonomi finns goda förutsättningar att 

fokusera på att utveckla verksamheterna för att alltfler barns och elevers ökade måluppfyllelse. 

Generellt har Förskola & Grundskola goda resultat. Det gäller många delar i barns, elevers och vårdnadshavares 

bedömning av verksamheterna, och också elevernas kunskapsresultat. Det är dock alldeles för många elever som 

lämnar grundskolan utan möjlighet att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram. 

 

Utmaningar 

Det är nämndens uppgift att alla barn och elever ska lyckas, genom att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. Det faktum att över 100 elever varje år avslutar grundskolan utan att vara behörig till ett 

nationellt gymnasieprogram är Förskola & Grundskolas största utmaning. Var och en av dessa elever innebär ett 

misslyckande för skolan. Det krävs ett radikalt nytänkande kring skolans arbetssätt och arbetsformer för att 

utöka möjligheterna att möta varje elevs behov. 

Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en utmaning som vi behöver arbeta med. Alla inom 

verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas. Målet är att skapa en 

så positiv skolsituation som möjligt för barnet eller eleven. Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller 

bibehålla barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Skolan och förskolan ska 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och lust att 

lära. 

För ökad måluppfyllelse krävs skickliga pedagoger. Sveriges skolor står i eller inför en lärarbrist som kräver 

omfattande åtgärder för att inte negativt påverka barns och elevers rätt till en god utbildning. 

Kompetensförsörjningsutmaningen behöver mötas på flera sätt. Dels genom att attrahera nya skickliga 

pedagoger och genom kompetensutveckling för befintliga pedagoger. Skolans traditionella roller och 

organisation behöver förändras, så att nya yrkeskategorier kompletterar pedagoger och möjliggör att deras 

arbetstid kan fokusera på undervisning av hög kvalitet. 

Skickliga pedagogers undervisning har hög kvalitet som har vetenskaplig grund och förankring i beprövad 

erfarenhet. För att upprätta och utveckla undervisningens kvalitet behöver pedagoger samarbeta och lära 

tillsammans. 



Nämnden för Förskola & Grundskola  Kungsbacka kommun 
Underlag till kommunbudget 2022 

 

   

 4 

 

Skolan ska vara likvärdig och alla barn och elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Därför behöver 

undervisningen utvecklas för att tillgodose såväl pojkar som flickor, som ska ha lika stora möjligheter att nå så 

långt kunskapsmässigt som möjligt. Oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund har alla elever rätt att nå så 

långt som möjligt. 

Med kommunens ökade befolkningsmängd följer ett ökat behov av utbildningsplatser. För att så långt det är 

möjligt värna att de ekonomiska resurserna användas till det nära arbetet med barnens och elevernas lärande, 

behöver utökning av skollokaler hållas på minsta möjliga nivå. Det innebär etablering av nya arbetssätt och 

arbetsformer, i befintliga lärmiljöer såväl inomhus- som utomhus, ska användas på effektiva sätt. 

 

Förändringar på kort sikt 
Lagom till läsårsstart i augusti 2021 öppnar en ny stor fristående grundskola i centrala Kungsbacka, 

Internationella engelska skolan. Här kommer inledningsvis 700 elever, fullt utbyggd drygt 900 elever, gå i 

grundskolan. De kommunala skolorna behöver snabbt då ställa om sina inre organisationer utifrån förändrat 

elevantal för att ha budget i balans. 

Under den pågående Corona-pandemin har elever, främst på högstadiet, undervisats helt eller delvis via fjärr- 

och distansundervisning. Det behöver följas upp om detta inneburit några (negativa) effekter på elevernas 

lärande. I sådant fall behöver kompensatoriska insatser planeras och genomföras. Det finns också anledning att 

undersöka hur de restriktioner som finns under pandemin, om att vara hemma med även lindriga 

förkylningssymtom, har lett till att elevernas lärande påverkats av mindre undervisning. 

 

Förändringar på lång sikt 
Just nu genomförs en rad nationella utredningar som kan komma att medföra betydande förändrade 

förutsättningar för svensk skola på längre sikt. Bland annat pågår en statlig utredning om förstatligande av 

svensk skola. Flera av de utredningar som genomfördes under 2020 pekade på behov av en mer en regional 

närvaro av den statliga styrningen. 

Nationell och lokal styrning behöver organiseras för att skapa goda förutsättningar för lärande. Skolans uppdrag 

och mål är att 100% av alla barn och elever ska nå kunskapskraven. Var och en ska nå så långt som möjligt 

utifrån sina individuella förutsättningar, men alla ska åtminstone vara behöriga till nationellt gymnasieprogram 

efter avslutad grundskola. För att utveckla undervisningen, och nå målet, behöver arbetssätt och arbetsformer 

ständigt utvecklas. Utvecklingsarbetet ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

1.1 Omvärlden 

Nämndens omvärldsanalys 

 

Statens budget 2021  
Riksdagen beslutade om statens budget för 2021 den 25 november 2020. I statens budget finns det ett antal 

poster som påverkar Förskola & Grundskolas verksamhet. I urval beskrivs ett antal av dessa nedan: 

Förändring statsbidrag 

Likvärdighetsbidraget (Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling) förstärks för att uppgå till en 

sammantagen nivå på cirka 6,2 miljarder kronor 2021. Anslagsnivån beräknas vara densamma även för 2022 

och 2023. Ett antal riktade statsbidrag tas bort och uppgår i stället i det statliga stödet för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling. 
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I budgeten framgår ett antal förändringar i det statliga stödet för 2021, bland annat mer riktade satsningar till 

skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. De riktade satsningar ska bl a gå till förbättrad arbetsmiljö 

och arbetsvillkor för lärare i utsatta områden. Dessutom finns budgetposter som är mer generella exempelvis en 

tillfällig allmän förstärkning för ökad undervisningstid, mer läxhjälp och bättre arbetsmiljö för lärare. Dessutom 

en Ökad satsning på läxhjälp och lovskola, språkutveckling i förskolan och samt införande av 

professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. För att kunna finansiera dessa insatser halveras 

statsbidraget för fler lärarassistenter 

Den sammantagna effekten av det statliga stödet verkar för Kungsbacka hamna på ungefär samma nivå som 

föregående år. 

 

Skolverkets lägesbedömning 2020 
Skolverket publicerar en lägesbedömning vartannat år i vilken de sin samlade bedömning av situationen och 

utvecklingen inom skolväsendet. I rapporten konstateras att 2020 även för skolan är präglat av den pågående 

pandemin. Skolverket konstaterar dock att svensk skola stått stadigt under pandemin. Skolverkets betygsstatistik 

tyder på att coronapandemin inte har påverkat elevernas resultat i någon negativ riktning. Istället har andelen 

elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan ökat något jämfört med föregående läsår 

Men Skolverket påpekar också att de långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka. 

Skolverket sammanfattar att det finns tre avgörande utvecklingsområden för svensk skola: styrning och 

ledarskap, lärarförsörjning och skolsegregation. 

 

Styrning och ledarskap 

Skolverket pekar ut att det finns stora variationer mellan huvudmän i ansvarstagande och förmåga att bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete och därmed en effektiv skolutveckling. Rektorers förmåga att utöva pedagogiskt 

ledarskap varierar, vilket innebär att lärare ges olika förutsättningar att utveckla och bedriva en undervisning av 

god kvalitet. Skolverket uttrycker att detta är viktiga förklaringar till de skillnader som finns mellan och inom 

skolor. Många huvudmän brister även i sin resultatstyrning av verksamheten. 

 

Lärarförsörjningen 

Under de närmaste åren kommer finnas ett ökat behov av lärare och de som examineras kommer inte räcka till 

för att möta detta behov, trots att antalet nybörjare på lärarutbildningarna ökat och trots att mycket görs för att 

skapa fler vägar in i läraryrket. Andelen behöriga lärare riskerar därför att minska ytterligare under kommande 

år. 

Skolsegregation 

Skolsegregationen i Sveriges grundskolor har tilltagit de senaste femton åren och skolorna blir allt mer 

uppdelade sett till elevsammansättning. Elever med mer respektive minde gynnsam socioekonomisk bakgrund 

tenderar i allt större utsträckning att gå i olika skolor. Den ökade skolsegregationen kan kopplas till 

boendesegregation men även utformningen av skolvalet har betydelse 

Samlad bedömning av omvärldsanalysens påverkan för verksamheten i Kungsbacka 
Skolan står inför många förändringar de kommande åren och det skulle behövas en långsiktig och stabil politisk 

linje från statens sida. Men det politiska läget, de oklara budskapen och de snabba statliga förändringarna, 

skapar en osäkerhet som försvårar arbetet med att få en bra skola i kommunerna. 

De nationella utmaningarna påverkar skolans huvuduppgift – undervisningen. Generellt sett är läget bra när det 

gäller skolans resultat - i Kungsbacka bättre än någonsin. Pisa visar en uppåtgående trend sammantaget för 

grundskolan. Men det finns problem. Pisa visade också att det är de svagaste eleverna som har svårigheter att 

klara skolan. Problemet med att det är för få elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program, 

finns i större eller mindre grad, i de flesta kommuner. De elever som inte kan fortsätta studera i gymnasieskolan 

riskerar att få betydande svårigheter att komma in i arbetslivet. 
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Omvärldsanalys HR-perspektiv 
Vi har haft en lärarbrist under flera år och runt om i Sverige arbetar man aktivt med kompetensförsörjningen för 

att ge alla barn och elever möjlighet att träffa legitimerade lärare i sin utbildning. De flesta kommuner har, 

liksom Kungsbacka, byggt upp rutiner och beredskap för att hantera dessa frågor. Förutsättningarna ser 

emellertid mycket olika ut. En del kommuner är gynnade genom att ligga nära olika lärarutbildningar och har 

relativt god tillgång till utbildade lärare medan andra har stora problem. 

I Kungsbacka ser vi att vi har den stora lärarbristen framför oss och att universitetens planerade 

utbildningsplatser inte kommer att räcka till för att tillfredsställa behovet av framtida rekryteringar. Främst 

kommer bristen på lärare med behörighet senare år att vara stor de närmaste åren. Utifrån dessa förutsättningar 

behöver vi, utöver att attrahera och rekrytera de lärare som utbildas och/eller arbetar inom andra branscher, även 

se över sättet vi organiserar oss på samt befintliga arbetssätt. En viktig fråga är hur vi kan avlasta de 

legitimerade lärarna så att de som finns i verksamheten räcker till för skolans kärnuppgift – undervisning. Ett 

sätt kan vara att organisera tvärprofessionella arbetslag med kompletterande kompetenser som skapar den 

avlastningen och på det sättet ger alla elever tillgång till en legitimerad lärare. I förskolan förekommer redan 

olika modeller där förskollärarna har ansvaret för den pedagogiska planeringen och barnskötare utför flera av de 

olika verksamheterna. Man kan även se hur andra länder med lärarbrist löst dessa problem. 

De senaste åren har den statliga detaljstyrningen i lönebildningsprocessen skapat en än mer komplex situation 

för många kommuner när det kommer till den strategiska kompetensförsörjningen. De statligt riktade 

lönesatsningarna har tillfört välbehövliga resurser och lönenivåer till förskolor och skolor men de har samtidigt 

påverkat den lokala lönebildningen negativt. Marknadsläget tillsammans med de statliga lönesatsningarna har 

främst gynnat unga oerfarna lärare och de lärare som bytt arbete, snarare än belönat de erfarna och lojala 

medarbetarna som stannat kvar. 
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2 Indikatorer, förslag på nya eller förändrade 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

      

      

      

      

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

Andelen elever som har skattat sin 
egen livstillfredsställelse som god 
eller mycket god 
underelevhälsosamtalet, % - Flickor 
Förslag FG: minska antalet 
elevgrupper  som indikator till KF. 
Behåll åk 8 ock åk 1 (GY). Åk 4 på 
nämndnivå. 

    100 

Andelen elever som har skattat sin 
egen livstillfredsställelse som god 
eller mycket god 
underelevhälsosamtalet, % - Pojkar 
Förslag FG: minska antalet 
elevgrupper som indikator till KF. 
Behåll åk 8 ock åk 1 (GY). Åk 4 på 
nämndnivå. 

    100 

      

      

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

      

      

      

      

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

Genomsnittligt meritvärde för 
grundskolans årskurs 9.Meritvärdet 
utgörs av summan av de 17 bästa 
betygen ielevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

    246 
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ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

Hållbart medarbetarengagemang, ett 
index för medarbetarnas samlade 
uppfattning om områdena 
motivation,ledarskap och styrning, 
skala 1–100 enligt 
Medarbetarenkäten 
Förslag FG: Förtydliga mätmetod 
(från enkät till HME-undersökning) 

     

      

      

      

 



MÖJLIGHETER
Socioekonomi
Struktur och kultur

UTMANINGAR
100 utan behörighet
Kunskaper och värden
Ohälsa
Kunskapstapp
Likvärdighet
Kompetensförsörjning

FÖRÄNRINGAR
Nationell styrning
Ny skol-kamrat
Radikalt nytt!

FRAMGÅNGSFAKTORER
Skickliga pedagoger
Tydliga ledare
Systematiskt kvalitetsarbete
Vetenskaplig grund
Stödprocesser
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§ 38 Dnr 2021-00260  

Kommunbudget 2022 

Förslag till beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner underlag till Kommunbudget 2022, 

plan 2023-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar förslag till underlag 

Kommunbudget 2022, plan 2023-2024 tillsammans med bifogade handlingar. 

Beslutsunderlag 

Underlag till kommunbudget 2022 Förskola & Grundskola 
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§ 39 Dnr 2021-00154  

Utredning av behov av socialpedagoger i Kungsbackas skolor.  

Förslag till beslut 

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

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

I Kungsbacka kommun har vi anställt motsvarande socialpedagoger med olika 

befattningar 

 Aktiveringspedagog 

 Elevassistent (i vissa fall) 

 Fritidsassistent (i vissa fall) 

De är anställda utifrån enskild skolas/förskolas behov 

  

Kungsbacka ser ett behov av att införa alternativa befattningar inom grundskolan. 

 Deltar i GRs nätverk och tar del av arbetet 

 Vi inväntar implementeringsprocessen för införande av de alternativa   

befattningarna skolpedagog och elevkoordinator 

 

 









Det har gjorts flera utvärderingar av Karriärsreformen, bland annat 
av Statskontoret och Professor Gustaf Kastberg som har gjort en 
större forskningsrapport. I dessa ringas problem in och möjligheter 
lyfts fram. De visar att:

1. Introduktionen av förstelärare stärker lärarprofessionen

2. Introduktionen av förstelärare stärker skolan som organisation

Men detta gäller endast……… 



…. under förutsättningarna:

De huvudmän som är mer framgångsrika :
• rekryterar förstelärare genomtänkt och transparent
• tydliggör deras uppdrag för alla lärare (Transparens) 
• Låter förstelärare leda viktiga utvecklingsuppdrag.
• Arenor där de kan utvecklas i sina uppdrag

Ej framgångsrikt:
• Enbart förstelärare pga att medarbetaren är 

”Bästelärare”
• ”smussel” vid rekrytering (ingen transparens)
• Otydliga uppdrag







• Skolverket om förstelärarens uppdrag:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-
arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag

• Skolverket gällande statsbidraget:kan du läsa här: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-
karriartjanster-2020-21

• Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 
karriärsteg för lärare https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20191288-om-
statsbidrag-till_sfs-2019-1288

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/forstelararens-uppdrag
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2020-21
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20191288-om-statsbidrag-till_sfs-2019-1288
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§ 40 Dnr 2021-00155  

Redovisning av karriärstjänstreformen.  

Förslag till beslut 

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

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bidraget ska användas för att täcka löneökningar för karriärtjänsterna förstelärare 

och lektorer. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att höja lärarnas 

kompetens. 

 

 

 



Redovisning av vad kursplanen säger och vad betyder garantin. 





Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska 
därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, 
genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att 
kommunicera på olika sätt. 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att 
utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur 
och andra texter.



Skapa intresse för berättelser, bilder 
och texter i olika medier, såväl 

digitala som andra

Verka för att barnet utvecklar 
ett nyanserat talspråk och 

ordförråd samt förmåga att 
leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar och ställa frågor,.

Skapa intresse för skriftspråk samt 
förståelse för symboler och hur de 
används för att förmedla budskap

Genom språklekar, förebygga 
lässvårigheter och ge barnen 
en mjukare start i skolan. 
Mötet med skriftspråket kan 
bli mer meningsfullt, 
glädjerikt och lustfyllt















•
•

•



Obligatoriska kartläggnings- och 
bedömningsmaterial

• Elevers kunskapsutveckling ska följas och 
främjas systematiskt i förskoleklass och 
lågstadiet. Som stöd för en likvärdig 
bedömning ska nationella material användas.

Det är obligatoriskt att genomföra:

• kartläggningsmaterialen Hitta språket och 
Hitta matematiken på höstterminen i 
förskoleklass

• bedömningsstöd på höst- och vårtermin i åk 1

• nationella prov på vårterminen i åk 3 (åk 4 i 
specialskolan



.



.Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå 
vad de läser. Alla barn har rätt till detta eftersom 
barn växer upp till vuxna som förväntas förstå olika 
slags texter. Att undervisa i läsförståelse är att 
undervisa för ett livslångt lärande. Målet är inte att 
betrakta läsning enbart som en färdighet eller som 
avkoppling utan ett ovärderligt verktyg för att 
utveckla ett kritiskt, analyserande och kreativt 
tänkande.

(Barbro Westlund; Att undervisa i läsförståelse)
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§ 41 Dnr 2021-00156  

Redovisning av hur arbetet med läsinlärning går till 

Förslag till beslut 

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

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Christina Olsson, enhetschef redovisar kursplanen och vad garantin betyder. 

 Läsinlärningen, genom högläsning och språklig stimulans 

 Jämställd utbildning för pojkar och flickor 

 Det viktiga förarbetet i förskolan 

 Inför läsinlärningen 

 Centralt innehåll i årskurs 1–3 

 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 

och i slutet av årskurs 3 

 Garantin 

Undervisning och stödinsatser 
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