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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-10-13 

 
  

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Sammanträde onsdagen den 20 oktober 2021 kl. 16:00 
  
Hålabäcksskolan, Aulan 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

2021-00021  Digital justering 2021-10-26. Helena Nyborg (KD) 
    

2.  Redovisning av inkomna 
skrivelser till nämnd 2021 
 

2021-00007  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 

3.  FSG protokoll 2021 
(Samverkansgruppen Förskola 
& Grundskola ) 
 

2021-00028  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 

4.  Förskola & Grundskolas 
planering för digitalisering 
 
Kl 16.05 
 
Hanna Leissner, 
utvecklingsledare 
Karin Sönnerås, utvecklare 

2020-01800  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
    

5.  Årsrapport dataskyddsarbete  
 
Kl 16.25 
 
Tove Bender, utredare 

2021-00978  Nämnden för Förskola & Grundskola noterar 
informationen i protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Lokalbehov 2023-2027 
 
Kl 16.40 
 
Anna McLaren, 
utvecklingsledare 

2021-01155  Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner 
Lokalbehov 2023-2027 Förskola & Grundskola 
 

 Paus 17.25-17.45   

7.  Revisionsrapport - granskning 
av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020. 
 
Kl 17.45 
 
Helena Hellman, personalchef  

2021-01156  Nämnden för Förskola och Grundskola tar del av 
återrapporteringen av vidtagna åtgärder utifrån 
kommunrevisionens rekommendationer av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och noterar 
rapporten till protokollet. 
 

8.  Nämndbudget 2022 Förskola 
och grundskola 
 
Kl 17.50 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 
Helena Hellman, personalchef 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroler  
 

2021-01191  Nämnden för Förskola & Grundskola 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  

9.  Grundbelopp 2022 
 
Kl 18.05 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2021-01153  Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att 
anta grundbelopp för fristående verksamhet enligt 
förslag.    
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 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Initiativärende (S). 
Internationella engelska skolan 
 
 Kl 18.10 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 
Skolchef  

2021-00946  Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av 
och antecknar informationen 
 

11.  Extra städning 
skolor/covidpengar 
 
Kl 18.15 
 
Skolchef 

2021-01072  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagt del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.  
    

12.  Problematisk skolfrånvaro  
 
Skolchef  

2021-01107  Nämnden för förskola och Grundskola beslutar att 
elevers frånvaro rapporteras till nämnden.  

13.  Lära för livet priset 2021 
 
Kl 18.20 
 
Ordförande Anders Ekström 
(M) 

2021-00853  Nämnden för förskola & Grundskola ha tagit del av 
informationen och antecknar informationen till 
protokollet. Ordförande har beslutat till vem priset 
ska delas ut. 
 

14.  Sammanträdestider 2022 
 
Kl 18.25 
 
Lars Sundbom, utvecklare 

2021-01054  Nämnden antar följande förslag till 
sammanträdestider för 2022 till: 19 januari, 16 
februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 16 juni, 24 
augusti, 21 september, 19 oktober 16 
november och 14 december. 

15.  Delegeringsbeslut antagna av 
nämnden 2021 
 
Kl 18.30 

2021-00031  Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen 
på delegation för nämnden noteras till protokollet. 
    

16.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 18.35 

2021-00022  Nämnden för förskola & Grundskola ha tagit del av 
informationen och antecknar informationen till 
protokollet. Ordförande har beslutat till vem priset 
ska delas ut. 
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Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



Inkomna skrivelser 20210906--20211010

Ankom Beskrivning Ansvarig Dok.nr Diarienr Behörighet

2021-10-07
Attention Kungsbacka information om deras enkätundersökning. 
Skolchefens svar. Maria Andersson 34971 2021-00014

2021-10-04
Epost om missad undervisningstid pga av ej fungerande taxiresor. 
Skolchefens svar. Maria Andersson 34944 2021-00014 Sekretess

2021-09-30
SCB - Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2022, preliminärt utfall Julia Tryggvadottir-T 34874 2021-00014

2021-09-22

Lägesbild 2021 - En gemensam lägesbild av Kungsbacka kommun 
och lokalpolisområde Kungsbacka utifrån ett brottsförebyggande 
och trygghetsskapande perspektiv - Sammanställd av Kungsbackas 
lokala brottsförebyggande råd Maria Andersson 34764 2021-00014

2021-09-22
Vårdnadshavares epost och skolchefens svar - Kostnad för 
skadegörelse Frillesåsskolan Maria Andersson 34763 2021-00014

2021-09-13 Vårdnadshavares epost och skolchefens svar om Covid-19 Maria Andersson 34641 2021-00014

2021-09-07 Vc Korsells svar och invånares epost - Trafiksabotage Hagenvägen Tommy Korsell 34583 2021-00014
2021-10-07 Skrivelser om vaccinering av Covid 19 i skolorna Maria Andersson 2021-01211 



 
 

Datum 

2021-09-07  
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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 Eriksson, verksamhetschef  
Helena Hellman, personalchef  

  Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef 
Lars Clemensson, verksamhetschef 
Lars Sundbom, sekreterare 

 
Arbetstagarrepresentanter:  
Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson  
Kommunal - Beatrice Sandgren, Marie Bovin 

                                      Lärarnas Riksförbund - Jessica Linnéll, Johan Bergström  
                 Vårdförbundet - Anne Melin  

Vision - Elise Holmberg  
Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson kl 10.10-10.55 

 
Frånvarande:                  
Ledarna - Katarina Eiderbrant 
Psykologförbundet - Jacob Andersson, Malin Dahlberg 

                 Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson 
Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner  
 
Plats och tid:  Teamsmöte 2021-09-07 kl 10:00-12:00  

  
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-08-17 godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Samverkan VC 
2. Läsårsstart 
Arbetsgivaren redovisar att det har varit en ganska lugn läsårstart.  
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Lärarnas Riksförbund 
 Lärarna på Åsa Gårdskolan och Toråsskolan upplever att det är stökigt med lokaler och var 

lektioner ska hållas. Toråsskolan har lite av samma problematik. Arbetsgivarens svar: 
Verksamhetschefen har kontroll på de saker som finns att göra på skolorna. På Åsa Gårdskolan 
får Kristin Arplöw stöttning av Eva Ring. På Toråsskolan finns en känsla av att man blev 
lämnade kvar när högstadiet avvecklades. Arbetsgivaren vill poängtera att det är rektor som 
valt vilka lärare som flyttat till Varlaskolan. Arbetsgivaren har noterat att man vill ha stöttning 
och det kommer att framföras till verksamhetschefen under dagen.  

 
Lärarförbundet  

 Uppstarten i år med fyra undervisningsfria dagar för lärare stället för fem upplevdes som 
stressigt. Det har varit den jobbigaste uppstarten på väldigt länge. Arbetsgivarens svar: Det tas 
till arbetet med läsårstider. Anledningen är att säkerställa de 178 undervisningsdagarna.  

 
Arbetsgivaren har infört en ny beredningsgrupp där vi formulerat dagordningen tillsammans med FSG 
och arbetsgivaren upplever att vi har haft en god dialog. Modellen provas under ett läsår.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen 
 
 
3. Rektorsrekrytering  
Rektor på Åsaskolan Fredrik Andreasson tjänstledig till 2022-02-01. Arbetsgivaren ska rekrytera 
rektor till Åsaskolan åk 4-6.  
 
Rektor Anders Svensson på Kapareskolan har sökt tjänstledigt. Verksamhetschefen funderar kring 
intern lösning och vill diskutera frågan med de fackliga. Verksamhetschefen bjuder in Lärarförbundet 
och Lärarnas Riksförbund till möte.  

 
 

Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
4. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd 
Se dokument samarbetsrum.  
Arbetsgivaren redovisar tillkommande lokaler och avveckling av lokaler på förskola och grundskolan.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (11)  

 
 

5. Rekryteringsläget 
Vikariat för HR-generalist, tjänsten är utannonserad. I våras ville arbetsgivaren se över om vi skulle ha 
en andra tjänsteplanering under hösten inför vårterminen. Arbetsgivaren ska kartlägga och se om vi 
behöver det eller inte. Förfrågan har gått ut till rektorerna.  
 
Lärarförbundet:  

 I Skolinspektionens system Siris finns statistik över legitimerade lärartjänster och det är många 
icke behöriga lärare i kommunen. Vart arbetar dessa personer och vilka arbetsuppgifter utför 
dom? Arbetsgivarens svar: Av 970 lärare i grundskola är 103 obehöriga enligt skollagen, 11 
procent. Fritidshem 0,9 procent, modersmål 1 procent, prakt/est 1,7 procent, senare 4,9 procent 
och tidigare 1,9 procent. 

 
Lärarnas Riksförbund  

 Ser i Siris man enbart om lärare är behöriga eller också vilka ämnen lärarna undervisar i? 
Vision svarar: Vi har inga siffror på det. Uppgifterna hämtas från Skolverket en gång per år och 
man läser in om lärare fått nya behörigheter.   

 
Lärarförbundet: 

 I rapporterna har vi sett antal legitimerade lärare på 86 procent. Arbetsgivarens svar: Då ligger 
också förskollärare lärare där.  

 Skolverkets system Siris visar att vi har lärarbehörighet på 75 procent. Arbetsgivarens svar: Det 
är ett problem att få en verklig siffra på det eftersom det är svårt att få fram om man är behörig 
i undervisande ämnen. Arbetsgivarens vill ha Winlas med integration mot skola 24 men det 
finns ingen upphandling på det. 

 Vissa befattningar har enligt officiell statistik låg andel med lärarlegitimation, t ex slöjdlärare. 
Lärarförbundet undrar hur det ser ut i verkligheten då vi upplever att dessa tjänster inte 
utannonseras som vakanta. 
 

 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
6. In-rymning, reviderad beredskapsplan 
Arbetsgivaren har tittat på beredskapsplan under våren, det är snart klart arbetsgivaren återkommer 
inom kort. Inrymning är en del i beredskapsplanen och man har system och rutiner på varje enhet men 
har svårighet att jobba med själva inrymningen på enheterna. Vi har haft kontakt med service och 
säkerhetspersonalen där, de jobbar med ett förslag där det inbegriper någon form av signal vid 
inrymning. Vi tittar även på hur man gör i andra kommuner.  
 
Lärarförbundet 
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 Facken har varit bekymrade för att det inte finns inrymningsrutiner. Vissa skolor har 
högtalarsystem med möjlighet att sprida ett dolt budskap som kan betyda inrymning. Alla 
skolor har inte dessa system och skolorna får ibland ovälkomna gäster. Finns där då rutiner för 
inrymning? Lärarförbundet har s tillsammans med Lärarnas Riksförbund skickat in en skrivelse 
200318 där vi bland annat skrivit om magnetnycklarna som inte upplevs inrymningssäkra. 
Finns det möjlighet att låsa tidsinställda under en inrymning. Arbetsgivarens svar: Samtliga 
frågor inklusive orosmomentet kring låsen finns med finns med och kommer att tas i 
arbetsgruppen.  

 
Lärarförbundet  

 Det bör ingå fackliga huvudskyddsombud i arbetsgruppen i ett tidigt skede. 
 
Kommunal  

 Mycket av undervisningen bedrivs utomhus. Arbetsgivarens svar: Det tar vi med i 
arbetsgruppen.  

 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
7. Lokalkonceptet 
Reviderat förslag ligger i samarbetsrum. Ledningsgruppen ska arbeta med det och återkomma i 
samverkan. 
 
Lärarförbundet 

 I dokument som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skickat till arbetsgivaren om 
säkerhet, inrymnings- och låssystem. Förbundet påvisar forskning om glaspartier i klassrum 
och beprövad erfarenhet om hur glaspartiers upplevs som störande för elever som sitter 
innanför glaspartierna på grund av insyn och ljud utifrån och framförallt från korridorerna. 
Detta störande moment blir särskilt tydligt för elever med NPF, vilket påverkar deras möjlighet 
att koncentrera sig och också uppnå måluppfyllelser. På skolorna använder man sig idag av 
frostningar, gardiner eller skärmar för att skydda sig från glaspartierna. Lärarförbundet 
ifrågasätter därför glaspartier förekomst i klassrum, både ur säkerhets- och ur pedagogisk 
aspekt. 

 
 I slussen mellan idrottshallen och omklädningsrum har man ritat in glaspartier. Många elever 

upplever idag att man exponerar sig för sina klasskamrater i ämnet idrott och hälsa. Glaspartier 
möjliggör insyn även för andra skolelever, vilket påverkar undervisningssituationen för elever 
och lärare.  
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Lärarnas Riksförbund 
 Det ska anges hur många som får vistas i klassrummen anpassas efter ventilation och 

luftväxling. I övrigt instämmer vi med Lärarförbundet.  
 
Kommunal  

 Instämmer med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.  
 
Lärarförbundet:  

 Utemiljö. Mellan 40-50 kvm per elev är ett minimum i landet i övrigt och Kungsbacka håller 
sig till 15 kvm, varför 15 kvm? 

 
 I konceptet står att det ska vara sex omklädningsrum till idrottshallen, varför inte åtta 

omklädningsrum så att varje klass får ett omklädningsrum? Det behövs omklädningsrum för de 
som har lektion, och för de som börjar lektion. Enligt förslaget måste fyra klasser mötas varje 
gång.  

 
 Ljusinsläpp i idrottshallar. Skårbyskolan har höga glaspartier i tre väderstreck, viktigt att man 

kan mörklägga så att solen inte lyser in i hallen. Idrottsföreningar vill inte hyra om man inte 
kan mörklägga för att stänga ute både ljus och värme. 

 
Lärarnas Riksförbund  

 Alla idrottshallar ska vara utrustade med projektorer, det underlättar mycket.  
 
Vision 

 Instämmer med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Man ska kunna mörklägga 
lektionssalar för att kunna använda digitala verktyg i undervisningen.  

 
Lärarförbundet  

 Hur ser planen ut för sjösättande av lokalkoncept? Arbetsgivarens svar: Vi har inte fått tidsplan 
för lokalkonceptet.  
 

 Angeläget att huvudskyddsombuden blir inblandade innan beslut fattas. 
 
Vårdförbundet 

 Instämmer med det som är sagt och särskilt då i idrottshallar med fler omklädningsrum där 
kränkningar ofta sker.  

 
Kommunal  

 Det sker mycket i omklädningsrummen och många barn vill inte byta om, vi efterlyser åtta 
omklädnings rum och instämmer i det som sagts i övrigt.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
6 (11)  

 
 

Arbetsgivaren tar med synpunkterna till ledningsgruppen.  
 
 

Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
8. Arbetsår 22/23  
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren efterlyser eventuella synpunkter på förslaget.  
 
Lärarförbundet  

 Vi har hittat en felaktighet vecka 51. Avslutning 20 december, eleverna har en skoldag den 19 
december, lärarna har 3 arbetsdagar, innebär det att lärarna slutar 20 och eleverna 21 
december? Arbetsgivarens svar: Det är fel och vi får titta på det igen. Ett nytt förslag skickas ut 
separat via mail och tas inte upp på FSG i oktober. 

 
Lärarnas Riksförbund 

 Går det att få betygssättningen förlagd så sent som möjlig? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren 
arbetar med frågan och återkommer med information.  

 
Lärarförbundet  

 Är julavslutning och sommaravslutning frivilliga för eleverna? Arbetsgivarens svar: Ja. 
 

 Eleverna har 180 lediga dagar, hur lång arbetsdag har lärarna vid avslutning, är det en heldag? 
Arbetsgivarens svar: Ärendet återkommer vid nästa möte. 

 
 Vi arbetar ihop med GR i betygssättningen. Varför måste betygen sättas i december? Kan 

preliminära betyg sättas i januari? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren tar med det in i 
arbetsgruppen kring tidplan för betygssättning. 

 
 
Beslut: Samverkan sker inte vid sittande möte. Ärendet återkommer vid nästa möte. 
 
 
9. Gällinge förskola  
Anbuden har blivit dyrare än budgeterat och politikerna får ta ställning till om det ska budgeteras 
högre eller avvakta med projektet. Evakueringen av förskolans barn har påbörjats. 
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.   
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10. Resursfördelningsmodell 
Arbetsgivaren redovisar ärendet.  
 
 
Lärarförbundet 

 Är grundbeloppen uppräknade? Arbetsgivarens svar: Ja dom är uppräknade med 2,2-2,3 
procent på helår.  

 Grundbeloppet är de enda pengar rektor har att röra sig med? Arbetsgivarens svar: Ja beslut tas 
i oktober. Grundbeloppet står för många olika delar. De delar som är personal räknas upp.  

 Verksamheterna ska bära 20 % av hyreskostnader? Arbetsgivarens svar: Nämnden ska göra 
det. Lokalerna påverkar inte rektors budget.  

 Vad har skolmiljarden använts till? Arbetsgivarens svar: Vi har fördelat pengarna per elev. 
Varje rektor får hantera dem på bästa sätt, stöd till elevhälsan och pengar till elever med behov 
av extra stöd för att bli behöriga till gymnasiet 

 
Lärarnas Riksförbund  

 Förändrat grundbelopp, flyttat från åk 4-9 till åk 4-6, reaktioner? Arbetsgivarens svar: Inga 
negativa reaktioner. De har fått extra resurser under året med skolmiljarden och pengar i 
samband med pandemin.  

 Strukturbidrag? Arbetsgivarens svar: Inga förändringar 
 Pengar till enhet utveckling? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren återkommer med summan när 

vi föredrar budget 2022.   
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
11. Delårsrapport 
Arbetsgivaren föredrar ärendet. Se dokument samarbetsrum. 

 Färre barn än vi budgeterat för i förskolan, grundskolan, förskoleklass och fritidshem.  
 Sjuklöneersättningar, skolmiljarden, omfördelning från Service 
 Internationella engelska skolan.  
 Minskning av kostnader för timanställda. Våra totala lönekostnader har ökat med 26 milj. 

 
Lärarförbundet 

 Personalkostnader: Är bemanningen oförändrad? Arbetsgivarens svar: Nej, det är pengar som 
bokförts på kontot. En utökad analys kommer senare.  

 
Ingen avvikelse på investeringarna. 
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Lärarförbundet 
 Om det blir förändringar som påverkar negativt vill vi ha en ny dragning.  Övriga förbund 

samtycker med Lärarförbundet.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
12. Uppföljning åtgärder utifrån krav ställda efter enkät i förskolan  
Arbetsgivaren och förbunden har samverkat frågan.  

Dialoggruppen fortsätter diskussionerna i november och innan dess har man uppe frågorna i 
rektorsgrupperna. Ingen ytterligare information i dagens möte. 

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Arbetsmiljö 
13. Covid-19 
Under vårterminen gjordes en tilläggsbeställning som särskild åtgärd. 
Serviceförvaltningen hade svårt att lösa det med personal, högre sjukskrivningstal mm. Nu förser man 
skolorna med sprayburkar och dukar så man kan torka själva. 
 
Kostnad ca en lärartjänst. Det är tufft för personalen. De måste lyfta upp och ner stolarna, och komma 
in i salen innan lektionerna. 
 
Lärarnas Riksförbund 

 Vi tycker det sänder fel signaler att AG tar bort den extra städningen samt att skolpersonal ska 
göra det.  

 
Lärarförbundet 

 Instämmer med Lärarnas Riksförbund. Vi borde ha fått information om att det skulle bli en 
förändring, det vill säga att det inte gick att lösa. Arbetsgivarens svar: Det borde ha informerats 
om.  

 Kan förvaltningen förtydliga att eleverna borde kunna torka borden? Arbetsgivarens svar: Ja 
det kan man ha som extra åtgärd.  

 
Ett fåtal elever har insjuknat i covid-19 och det är spridda fall, inga kluster. Självtest-kit finns på 
skolorna och delas ut vid behov.  
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Lärarförbundet 
 Om man är på en enhet där man saknar skolsköterska? Vårdförbundet svarar: Arbetsuppgiften 

ligger inte på skolsköterska utan det kan vem som helst i personalen dela ut. Det är rektor som 
beslutar vem som ska dela ut självtest- kit.  

 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
14. Svar arbetsmiljöverket 
Se dokument samarbetsrum. Stödmaterial har skickats ut till rektorerna för riskbedömning. 
Arbetsgivaren inväntar fortfarande svar från arbetsmiljöverket och kommer maila ut information så 
fort ett besked kommer.  
 
Lärarförbundet 

 Gravida och covid-19? Arbetsgivarens svar: Arbetsmiljöverket har inte ändrat sina skrivningar. 
FHM och arbetsmiljöverket säger olika saker.  

 
Kommunal 

 Återkoppling när vi får svar från arbetsmiljöverket? Arbetsgivarens svar: Ja. Fackliga förbund 
har fått återkoppling om svaret från Arbetsmiljöverket. 

 
Arbetsgivaren har under eftermiddagen samma dag delgett förbunden Arbetsmiljöverkets svar. 
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
15. Årshjul HR 
Material har skickats till rektorerna så att de vet när de ska vara delaktiga. 

Förslag till justering: HR har tagit fram ett årshjul för att underlätta arbetet för rektorer gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, tjänsteplanering, medarbetarsamtal osv.  

Arbetsgivaren frågar om förbunden kan skicka ut inbjudningarna gällande kaffe med HR till sina 
skyddsombud? 

Lärarförbundet 
 Kan man ha medarbetarsamtal i december? Arbetsgivarens svar: Ja.  
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Lärarnas Riksförbund 
 Är alla morgonkaffe även för skyddsombud? Arbetsgivarens svar: Nej enbart för cheferna, vi 

får välja ut vilka morgonkaffe skyddsombuden ska vara med på. Arbetsgivaren frågar om 
förbunden kan skicka ut inbjudningarna till sina skyddsombud.  
 

Arbetsgivaren tar frågan till beredningsgruppen. 
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Samverkan förklaras avslutad 2021-09-07 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  

  
  

Elise Holmberg                                                       Beatrice Sandgren                                    
  
  
Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 
 
 
Sofia Kareliusson                  Anne Melin        
 
 
Skolledarförbundet                                    Ledarna 
 
-                                                        -  
 
Psykologförbundet      
 
-                                        
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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. 

 

 
 



 
 

Datum 

2021-10-01 
Diarienummer 

FG 2021-01155 

 
 

 
 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
Bitr Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
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 en 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 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Maria Andersson      Anna Mc Laren 

Skolchef      Utvecklingsledare lokaler 







400+200 utbildningsplatser läggs in i Lokalplan 23-27
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1 Allmänt om kommunens övergripande lokalplanering 
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av Sveriges 
starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt 1 000 per år. 
Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i olika lokaler. Dessutom förmedlar 
kommunen olika slags boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad på vanligt sätt. 
Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända familjer samt 
socialt utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler och boenden. 
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren med fokus på det femte 
året. Till hjälp används befolkningsprognoser. Behoven sammanställs i en lokalplan som utgör del 
av kommunens flerårsbudget. 

Lokalbehoven 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". 
Hänsyn måste även tas till kommunens övergripande mål när lokalbehoven bereds. 

 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Mer om de övergripande målen finns på Kungsbackas hemsida. 

För att nå målen behöver vi inom kommunens förvaltningar samarbeta vad det gäller lokalfrågor 
och samutnyttja lokaler. 

  

Hantering av lokalbehov 

 
Bild: Process över lokalplanering 

  

Behovsbeskrivning 
För att lokalbehoven på bästa sätt ska kunna beredas behöver dessa beskrivas och motiveras för att 
beslutsunderlaget för nämnderna, lokalgruppen och budgetberedningen ska bli så fullständig som 
möjligt. En fullständig behovsbeskrivning gör det möjligt för Lokalgruppen att finna lämplig 
lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning. 
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Nämndens ansvar; Nämnderna ska i behovsbeskrivningarna beskriva behovet uttryckt i form av 
volymmått tex antal barn eller antal boendeplatser eller verksamhetsfunktioner. 
Befolkningsprognoserna ska utgå från kommunens gemensamma befolkningsprognoser som finns 
på Insidan; Start/ Hur vi arbetar / gemensamma arbetsområden / Samhällsbyggnad / 
Befolkningsprognoser 

Nämnderna ska beskriva vilka strategiska utgångspunkter, lagstiftning och övriga faktorer som 
påverkar lokalbehovet år 2027 inom respektive lokaltyp. 

Lokalbehoven specificeras därefter i tabeller under aktuell lokaltyp i avsnitt 2.1.1 och 2.1.2. 
För att underlaget ska bli så komplett som möjligt ombeds nämnderna därför även kategorisera och 
beskriva konsekvenser i de fall lokalbehovet ej kommer kunna lösas i tid. 
Beskrivning och motivering görs dels genom att fylla i tabellerna och dels genom att fylla i 
behovsbeskrivningar. 
  

Kategorisering 
Nämnderna beskriver till vilken kategori varje lokalbehov hör enligt stoppljus nedan. 
Prioriteringsprincipen är att de gröna behoven prioriteras före de röda. Detta görs i tabellerna i 
avsnitt 2.1.1 och 2.1.2. 

  

 
  
Beskriv verksamhetens driftkostnadskonsekvenser som eventuellt uppstår samt de mål som 
eventuellt inte uppnås. Kvalitetspåverkan beskrivs i andra hand. Tex vad innebär ett års förskjutning 
rent ekonomiskt i förhållande till önskad tidplan. 

För att möjliggöra beredning behöver lokalbehoven beskrivas väl samt vara beräkningsbart genom 
exempelvis volymmått. 

  

Beredning av lokalbehov  
Alla lokalbehov kommer att prioriteras gemensamt mellan kommunens övergripande lokalplanerare 
och förvaltningarnas lokalansvariga för att uppnå bästa samutnyttjande samt lokalekonomi, även 
driftsekonomi för kommunen som helhet, av kommunala lokaler. 
Det är den kommungemensamma lokalgruppen som ansvarar för sammanställningen och ger 



Nämnden för Förskola & Grundskola     Kungsbacka kommun 
 
 

   

Lokalbehov 2023-2027 5 

förslag till prioriterad lokalplan till budgetberedningen. Lokalplanen blir sedan en del av 
kommunbudgeten som Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om. Kommunens lokalplanerare 
kommer stämma av lösningsalternativen med förvaltningarnas lokalansvariga under 
budgetprocessen. 

Den av nämnden beslutade lokalbehov inklusive behovsbeskrivningar ska lämnas in senast 
den 29 oktober 2021. 
  

Lokalhyra 
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt. Nämnden erhåller 
ramhöjning för del av hyra när lokalen är klar att tas i bruk. Från och med år 2021 erhåller 
nämnderna ramtilldelning motsvarande 80 procent av lokalhyran, resterande 20 procent finansieras 
inom respektive nämnds ram. 
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2 Lokalbehov 2023-2027 

2.1 Nämndens lokalbehov 

2.1.1 Utbildningslokaler inriktning grundskolor 

Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för att det finns skolplatser för elever i åldern 6-15 år 
bosatta i Kungsbacka kommun. Skolorna ska vara väl anpassade för verksamheten. 
Närhetsprincipen är viktig för att elever inte ska behöva åka långa sträckor till skolan. Möjligheten 
för föräldrarna att göra val av önskad skola för sina barn har ökat i betydelse och är en starkt 
styrande faktor. 

Beroende på hur den demografiska utvecklingen ser ut i olika stadsdelar varierar platsbehoven över 
tid. Det vill säga att i områden där det inte sker så mycket nyproduktion av bostäder och 
omsättningen av boende är låg så minskar efterfrågan av skolplatser. 
Under 2021 har Smedingeskolan har fått nya lärmiljöer inomhus och utemiljöer och 
Kullaviksskolan en upprustad skolgård. I Åsa har en fullstor idrottshall byggts och Skårbyskolan 
går under året ut på upphandling och planeras stå klar hösten 2023 som avlastning för norra 
centrum. 
Under 2021 öppnade en fristående grundskola i centrala staden. Etableringen har avlastat 
centrumskolorna och behovet av nya grundskoleplatser ser ut att kunna framskjutas. Behovet av 
förskoleplatser i centrum finns kvar. 

I Lokalplan 22-26 togs beslut om ny skola i Åsa. Under 2021 beslutades att Åsa Gårdskolas äldre 
årskurser (med start från höstterminen 2022) ska anvisas Åsaskolan fr.o.m. årskurs 7. Skälet är att 
avlasta Åsa Gårdskolan fram tills ny skola finns på plats. Under första delen av 2022 ska 
förvaltningen utreda hur framtida grundskoleorganisation kopplat ihop med försörjning av 
förskoleplatser i Åsa ska se ut. 
I Onsala finns externt inhyrda paviljonglösningar och en permanent lösning måste till stånd inom 
kort för att normalisera kostnadsnivåerna för lokaler samt skapa en långsiktig hållbar arbetsmiljö 
både för personal och elever. Ett beslut om skolorganisation på Onsalahalvön bör leda arbetet med 
åtgärder i befintliga lokaler. Nybyggnation i Gottkärr bevakas och förväntas skapa en ökad 
efterfrågan på elevplatser på Fjordskolan. I Lokalplan 23-27 görs ett tillägg att utredningen ska 
innefatta även förskolans lokalbehov och se över flexibla lösningar för att möta 
generationstillväxten. 

Andra verksamhetsanpassningar generellt i kommunens skolor är bland annat att flera matsalar i 
skolorna är underdimensionerade och fungerar dåligt. 

Skolgårdar ska ha tillräcklig storlek där de yngre eleverna kräver större ytor än de äldre. 
Utemiljöerna ska även vara utformande med säker utrustning och ha kreativa och stimulerande ytor 
enligt koncept för utbildningslokaler. 
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Lokalbehov 

Löpnr Beskrivning Kategoriser
a Prioritet Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

230 Björkris utbildningslokaler 
etapp 1  -  620     

231 Björkris utbildningslokaler 
etapp 2      180   

334 Frillesås paviljong avveckling  - x      

324 Varlaskolan tillbyggnad  - 300      

332 Björkris paviljonger avveckling  -  -100     

329 Toråsskolan tillfälliga paviljong 
avveckling  - -100      

336 Åsa skola       500  

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig 
lösning    150     

339 Kv Liljan idrottssal       x  

128 Varlaskolan fullmått idrottshall  - x      

136 Björkris fullmått idrottshall  -  x     

140 Iserås fullmåttshall       x  

1202 a Engelska skolan skolpeng*   x x x    

 Utbildningslokaler Tölö 
 

Expansion 
nya 
områden 

      500 

338 Kv. Liljan utbildningsplatser 
 

Expansion 
nya 
områden 

      500 

 Iseråsskolan ersättning 

 
Strukturom
vandlingar, 
besparings
möjligheter 

    -370   

335 Iserås utbildningslokaler 

 
Strukturom
vandlingar, 
besparings
möjligheter 

    400   

341 Fjordskolan paviljong 
avveckling 

 
Strukturom
vandlingar, 
besparings
möjligheter 

    -80   
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Löpnr Beskrivning Kategoriser
a Prioritet Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

 Avveckling Paviljong 
Tingberget 

 
Strukturom
vandlingar, 
besparings
möjligheter 

-     -100  

*En ersättning nämnden får för ökade kostnader för utbetalning av lokalbidrag till Internationella engelska skolan  

2.1.2 Utbildningslokaler inriktning förskolor 

Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för att det i alla stadsdelar finns erforderligt antal 
förskolor och förskoleplatser för kommunens barn 1-5 år. Kommunen har en efterfrågan i snitt över 
hela kommunen på cirka 80% av alla barn i berörda åldersgrupper med en variation beroende på 
område och utbud av andra förskolor än kommunala. Närhetsprincipen som innebär att erbjudande 
av plats ska ske i närhet av barnets bostad är viktig och innebär begränsningar om var barnen kan 
erbjudas plats på förskola. 
Beroende på hur den demografiska utvecklingen ser ut i olika stadsdelar varierar platsbehoven över 
tid. Det vill säga att i områden där det inte sker så mycket nyproduktion av bostäder och 
omsättningen av boende är låg så minskar efterfrågan av förskoleplatser. På samma sätt är behovet 
stort i nyproducerade bostadsområden. 
Kommunens planerade bostadsutbyggnad i de centrala delarna kommer att medföra behov av 
förskoleplatser centralt vilket också bevakas av förvaltningen. Under 2021 öppnade Sommarlust 
förskola med 160 platser. Ytterligare förskoleplatser ser enligt prognos ut att behövas runt 2027. 

Nya bostäder i Anneberg kommer att medföra ytterligare behov av omsorg för de minsta. En ny 
förskola planeras i Anneberg 2024 som ger ett tillskott med 120 platser och förväntas täcka 
efterfrågan på förskoleplatser i området under prognosperioden. 
I Lokalplan finns även Skårby förskola med 160 platser som planeras som etapp två 2025 i 
anslutning till den kommande Skårbyskolan. 
Gällinge förskola har evakuerats för stundande tillbyggnation om 40 platser extra (klar 
sommar/hösten 2022). Totalt får Gällinge förskola 80 plaster efter ombyggnation. 
I Fjärås bevakas byggnationen genom att en ny förskola i Måå finns inplanerad 2026. 

Året som gått har inneburit ett mindre tryck på kommunens förskolor. Troligtvis är detta kopplat till 
pandemin och man inte haft behov av omsorg i lika stor omfattning under tiden många varit 
hemma. 
Förvaltningen bevakar behovet men ser idag inget ytterligare behov än de redan beslutade 
förskolorna i Anneberg, Björkris, centrum och Gällinge. Behovet av förskoleplatser i Onsala i slutet 
på prognosperioden slås samman med grundskolan för att skapa en flexibilitet för framtiden. Vallda 
har ett stort överskott av förskoleplatser och en utredning behöver tillsättas under 2022 för att se 
över möjligheterna till effektivisering. 

Det är viktigt att uteytor på förskolor får tillräcklig storlek när mark avsätts för förskolor. 
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Lokalbehov 

Löpnr Beskrivning Kategorisera Priorite
t 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

207 Fjärås Må förskola 
 

Expansion 
nya 
områden 

-     120  

224 b Liljans förskola avveckling  - -40      

226 Anneberg förskola  -    120   

227 Kolla förskola  -    160   

233 Frillesås förskola  -  160     

234 Klockaregården förskola 
avveckling  -  -160     

232 Trollelyckan förskola 
avveckling  -  x     

235 Åsa förskola etapp 1  -  120     

236 Åsa förskola etapp 2      80 120  

237 Åsa (Stora Loket) förskola 
avveckling      -80 -80  

238 Villa Emilia avveckling     x    

239 Kv Liljan förskola       120  

340 Klinnekärr förskola    x     

 Utredning överskott platser 
Vallda 

 
Strukturomv
andlingar, 
besparingsm
öjligheter 

       

 Förskoleplatser Centrum C 
(Tingberget/Kolla) 

 
Expansion 
nya 
områden 

      160 

 Summering:         
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BEHOVSBESKRIVNING 
 

  
 1 (3) 

 
Datum Benämning 
  
20211001 Utbildningslokaler fokus förskola (Centrum C)  

 
Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG  anna.mclaren@kungsbacka.se 0300-835320      

 
Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG anna.mclaren@kungsbacka.se       

 
 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Befolkningsutvecklingen inom centrala Kungsbacka stiger i takt med utbyggnationen av bostäder.  

 

GRUNDSKOLA 
Tidigare prognoser har visat ett behov av nya utbildningslokaler redan 2024/25. Kopplat till etableringen 
av ny friskola i centrum har trycket på grundskoleplatser minskat i området Centrum C (Tingberget och 
Kolla). Dock kvarstår behovet av förskoleplatser och också finns osäkerhet kring teknisk status på 
Tingbergsskolan. För att hinna skapa sig en bättre uppfattning av behovet av utbildningsplatser föreslås 
att utbildningsplatserna som planeras på Kv. Liljan skjuts framåt med ett år från vad som beslutades i 
Lokalplan 22-26 (från 2026 till 2027).  

 
Elevutvecklingsprognos F-6 upptagningsområde Tingberget och Kolla 2021 - 2030 kontra kapacitet 
Tingbergsskolan och Kollaskolan  

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Befolkning 6-12 år 928 962 942 957 975 995 1002 1007 1006 1016

Kapacitet F-6 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024

Elevutveckling 6-12 år 851 878 871 897 930 963 992 1006 1006 1017
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FÖRSKOLA 
Behovet av förskoleplatser kvarstår och ytterligare 120 platser behövs 2027. Förvaltningen förordnar ett 
behov om 160 platser för att räcka under prognosperioden fram till 2030.  

Kolla+Tingberget+Gullregn alla förskolor 2019 HT 2020HT 2021HT 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Antal barn totalt   913 920 837 965 976 997 1026 1076 1109 1140 1161 1175 

% av upptagningsområde   87% 89% 80% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 

Kapacitet (fastställd)   986 986 1070 1070 962 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 

Över-/underskott på platser 73 66 233 105 -14 19 -10 -60 -93 -124 -145 -159 
 

 
Prognos behov förskoleplatser och befolkningsutveckling 1-5 år 2021 - 2030 kontra kapacitet (förskolor 
i upptagningsområdena Tingberget, Kolla och Gullregn) 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Genom att skjuta på investeringen av grundskolelokaler i centrum kan förvaltningen få möjlighet att 
utvärdera etableringen av den nya friskolan samt följa inflyttningstakten i området. Resurser sparas och 
trycket på projekteringsfunktioner fördelas jämnare över planperioden. Fokus kan istället läggas på att 
skapa platser för barn 1-5 år i förskoleverksamhet.  

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder 
Svar: Otillräckliga utbildningsplatser inom upptagningsområdet längre fram än tidigare 
beräknat. 

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering 
Omdisponera kommunala lokaler som idag används av andra förvaltningar möjligt.  
Svar: Inga egna lokaler finns att omdisponera.  

3. Ombyggnation 
Svar: Det finns inga lokaler som möter behovet som kan byggas om inom förvaltningen. 

4. Nybyggnation 

2019
HT

2020
HT

2021
HT

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summa 1-5-åringar i
upptagningsområde

1052 1033 1041 1055 1069 1093 1125 1180 1217 1252 1275 1290

Kapacitet (fastställd) 986 986 1070 1070 962 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016

Antal barn totalt 913 920 837 965 976 997 1026 1076 1109 1140 1161 1175
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Svar: Nybyggnation förordas, förskjutet 1 år från beslutad Lokalplan 22-26  

SAMORDNINGSBEHOV 
Idrottshall (kopplat till grundskola) Gäller ej förskola 

INVESTERINGSSVOLYM 
500 (grundskola)+160 (förskola) 

TIDPLAN 
Uppskattad 2025/26 eller kopplat till utbyggnadstakt (förskola) 
Uppskattad 2027/28 eller kopplat till utbyggnadstakt (grundskola) 

________________________________________________________________________________ 
Lokalgruppens förslag på lösning: 

Nybyggnation 
 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 
1. Ingen åtgärd 

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler 

3. Ombyggnation 
4. Nybyggnation 

 
Motivering till beslut: 
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Datum Benämning 
  
20211001 Utbildningslokaler Onsala utbildningslokaler 

 
Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG  anna.mclaren@kungsbacka.se 0300-835320      

 
Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG anna.mclaren@kungsbacka.se       

 
 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Iseråsskolan tekniska status på lokaler har nått sitt slut. Skollokalerna behöver ersättas. Samtidigt ökar 
trycket på förskolan.  

 
GRUNDSKOLA 
Iseråsskolan är uttjänt utifrån tekniskt skick av lokalerna. Samtidigt finns inhyrda paviljonglösningar på 
Fjordskolan. Förvaltningen utreder framtid skolorganisation i södra Onsala för F-6. En jämnare 
fördelning mellan Iserås och Fjord ihop med gemensam förskola behöver ses över.  

 
Elevutvecklingsprognos F-6 upptagningsområde Fjord och Iserås 2021 - 2030 kontra kapacitet  

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal elever totalt 779 748 689 660 646 644 650 668 678 698 707 720

Total kapacitet 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
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FÖRSKOLA 
Behovet av förskoleplatser kvarstår och ytterligare 120 platser behövs 2027. Förvaltningen förordnar ett 
behov om 160 platser för att räcka under prognosperioden fram till 2030.  

Barnutveckling  2019 HT 2020HT 2021HT 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Antal barn i kommunal  
förskoleverksamhet totalt Fjord/Iserås   265 283 242 288 301 320 328 340 347 353 358 362 

Kapacitet Fjord/Iserås   321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 

Över-/underskott på platser Fjord/Iserås   56 38 79 33 20 1 -7 -19 -26 -32 -37 -41 
Antal barn 1-5 år Fjord/Iserås   507 492 526 546 574 589 604 626 636 647 658 666 

    52% 58% 46% 53% 52% 54% 54% 54% 55% 55% 54% 54% 
 

 
Prognos behov förskoleplatser och befolkningsutveckling 1-5 år 2021 - 2030 kontra kapacitet (förskolor 
i upptagningsområdena Iserås och Fjord) 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Genom att planera förskole- och grundskolelokaler gemensamt kan förvaltningen dra nytta av 
generationsväxlingen som sker löpande kommande år. De barn som idag behöver förskoleplats kommer 
i framtiden (även utanför prognosperioden) behöver grundskoleplats. Genom att arbeta enligt konceptet 
och utreda både lokaltyperna samtidigt skapas flexibla lokaler och lösningar.  

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder 
Svar: Otillräckliga utbildningsplatser inom upptagningsområdet. 

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering 
Omdisponera kommunala lokaler som idag används av andra förvaltningar möjligt.  
Svar: Bör utredas 

3. Ombyggnation 
Svar: Förordnas av Iseråsskolan 

4. Nybyggnation 

SAMORDNINGSBEHOV 
Idrottshall (kopplat till grundskola) Gäller ej förskola 

2019
HT

2020H
T

2021H
T

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal barn 1-5 år Fjord/Iserås 507 492 526 546 574 589 604 626 636 647 658 666

Kapacitet Fjord/Iserås 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321

Antal barn totalt Fjord/Iserås 265 283 242 288 301 320 328 340 347 353 358 362
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INVESTERINGSSVOLYM 
400-500 utbildningsplatser beroende på avvecklingsmöjligheter av befintligt.  

TIDPLAN 
2025/2026 
________________________________________________________________________________ 

Lokalgruppens förslag på lösning: 

Nybyggnation 
 
Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

1. Ingen åtgärd 
2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 

förvaltnings lokaler 
3. Ombyggnation 

4. Nybyggnation 
 

Motivering till beslut: 
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Datum Benämning 
  
20211001 Utbildningslokaler Tölö (Centrum N)  

 
Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG  anna.mclaren@kungsbacka.se 0300-835320      

 
Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG anna.mclaren@kungsbacka.se       

 
 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Befolkningsutvecklingen inom centrala Kungsbacka stiger i takt med utbyggnationen av bostäder. 
Området Tölö Syd som detaljplaneras just nu är en fortsättning på stadsdelen Tölö ängar där etapp 1 och 
2 är klara och etapp 3 är under planering. Under 2023 och 2024 detaljplaneras cirka 300 bostäder. 
Framtida planering finns även i södra delarna av upptagningsområde för Hedeskolan, Forsbergen. 
Rödmarkeringar på kartan (bild 1) visar pågående planarbeten.  
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Inom upptagningsområde Björkrisskolan samt Hedeskolan pågår ett omfattande arbete med detaljplaner 
men även förstudier i tidiga skeden främst riktade för bostadsändamål. Under 2023 planeras 
Skårbyskolan i Björkris stå klar för 500-600 elever. Tölö ligger längre fram men anses vara lämplig att 
ta med i Lokalplan redan nu som en koppling till de detaljplaner som genererar behov av 
utbildningsplatser. Då förvaltningen ser att bostadsbyggnaden kan både öka och sänka realiseringstakten 
lyfts behovet redan 2027 med möjligheten att skjuta på genomförande när behovet aktualiseras.  
 

 
Elevutvecklingsprognos F-6 respektive F-3 2021 - 2030 kontra kapacitet i Hedeskolan  

 
Elevutvecklingsprognos F-3 2021 - 2030 kontra kapacitet i Björkrisskolan  

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
En väl fungerande skola som kan ta emot eleverna i sitt upptagningsområde på ett bra sätt. Kopplingen 
till kommunens vision avseende en skola i framkant gynnas. Skolorna blir jämlikare och en mer 
strukturerad skolgång kan erbjudas i området.   

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal elevplatser - officiellt/rektor 600 600 600 600 500 500 500 500 500 500 500 500

Antal elever i F-6 enligt prognos 424 422 383 388 401 392 397 416 439 484 515 561

Antal elever i F-3 enligt prognos 243 241 223 222 224 216 232 237 251 275 300 333

600 600 600 600

500 500 500 500 500 500 500 500

424 422
383 388 401 392 397

416
439

484
515

561

243 241
223 222 224 216 232 237 251

275
300

333

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal elevplatser - officiellt/rektor 195 195 195 195 135 135 135 135 135 135 135 135

Antal elever i F-3 enligt prognos 114 107 105 95 95 97 99 102 105 115 131 145
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Tillskapande av utbildningsplatser i samma takt som bostäder är en grundförutsättning för en lyckad 
samhällsplanering.  

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder 
Svar: Otillräckliga utbildningsplatser inom upptagningsområdet.  

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering 
Omdisponera kommunala lokaler som idag används av andra förvaltningar möjligt.  
Svar: Inga egna lokaler finns att omdisponera.  

3. Ombyggnation 
Svar: Det finns inga lokaler som möter behovet som kan byggas om inom förvaltningen. 

4. Nybyggnation 

Svar: Nybyggnation förordas 

SAMORDNINGSBEHOV 
Idrottshall 

INVESTERINGSSVOLYM 
Utreds när prognoserna sträcker sig längre. 400+200 utbildningsplatser läggs in i Lokalplan 23-27 

TIDPLAN 
Uppskattad 2027/28 eller kopplat till utbyggnadstakt 

________________________________________________________________________________ 
Lokalgruppens förslag på lösning: 

Nybyggnation 
 

Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 
1. Ingen åtgärd 

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler 

3. Ombyggnation 
4. Nybyggnation 

 
Motivering till beslut: 
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Datum Benämning 
  
20211001 Utbildningslokaler Förskola Vallda 

 
Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG  anna.mclaren@kungsbacka.se 0300-835320      

 
Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG anna.mclaren@kungsbacka.se       

 
 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Vallda har under prognosperioden en ökning på antal barn. Kapaciteten inom förskolan är dock långt 
över behovet. Effektiviseringsmöjligheter bör finnas och redan idag finns lokaler som inte används i 
förskolor i Vallda.  

 

FÖRSKOLA 
Behovet av förskoleplatser i området ökar under prognosperioden. Utgångsläget är dock ett kraftigt 
överskott om platser även 2030 enligt 2021-års befolkningsprognos. Dippen i barnantal som syns 2021 
är troligtvis kopplad till pandemin och prognoserna bygger på siffrorna från året innan. Förvaltningen 
bevakar hur inskrivna barn i förskoleverksamhet utvecklas under 2021 och 2022. Förvaltningen vill ha 
hjälp med att effektivisera förskolebeståndet i området Vallda med till att börja med -100 platser under 
kommande år.  

 
Prognos behov förskoleplatser och befolkningsutveckling 1-5 år 2021 - 2030 kontra kapacitet (förskolor 
i upptagningsområdena Torås och Furulid) 

Prognoser och nyckeltal                         

2019
HT

2020H
T

2021H
T

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summa 1-5-åringar i
upptagningsområde

396 383 394 406 418 424 443 452 459 466 473 476

Antal barn totalt 300 302 266 304 308 318 325 333 339 343 349 353

Kapacitet (fastställd) 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436

0

200

400

600

U
tv

ec
kl

in
g 

b
ef

o
lk

n
in

g 
sa

m
t 

ef
et

rf
rå

ga
n

 p
å 

fö
rs

ko
le

p
la

ts
er

 
o

m
rå

d
e 

n
o

rr
 

V
al

ld
a



 

 KUNGSBACKA KOMMUN 
2 (3) 

 

Läsår   
2019 
HT 

2020
HT 

2021
HT 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Område   Vallda 

Befolkningsutveckling i området  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1   66 67 66 69 70 73 78 79 79 81 81 81 
2   68 77 76 77 79 81 85 88 88 90 91 91 
3   83 68 86 84 84 87 90 92 95 95 97 98 
4   86 87 76 92 88 91 94 95 98 99 101 102 
5   93 84 90 84 97 92 96 98 99 101 103 104 

Summa 1-5-åringar i upptagningsområde 396 383 394 406 418 424 443 452 459 466 473 476 

Barnutveckling  
2019 
HT 

2020
HT 

2021
HT 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Ålder/ Födelseår                           
1 2020 0 0 12 39 40 41 43 45 45 46 47 47 
2 2019 0 25 51 50 49 51 53 55 57 57 58 58 
3 2018 19 51 53 64 61 63 66 66 69 69 71 71 
4 2017 57 70 72 67 78 74 77 78 79 81 82 83 
5 2016 72 77 78 84 79 89 86 89 90 90 92 94 

  2015 74 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  2014 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                            
Antal barn 1-3 år i enligt prognos   76 76 63 89 90 93 97 100 102 103 104 105 

Antal barn 4-5 år i enligt prognos   224 226 203 215 218 226 228 234 237 241 245 249 
Antal barn totalt   300 302 266 304 308 318 325 333 339 343 349 353 
% av upptagningsområde   76% 79% 68% 75% 74% 75% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 

Kapacitet (fastställd)   436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Över-/underskott på platser 136 134 170 132 128 118 111 103 97 93 87 83 
 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Genom att avveckla och effektivisera lokalerna kan mer resurser läggas på kärnverksamhet.  

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder 
2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering 

Omdisponera kommunala lokaler som idag används av andra förvaltningar möjligt.  
3. Ombyggnation 
4. Nybyggnation 

SAMORDNINGSBEHOV 
Förskolor 

INVESTERINGSSVOLYM 
-100 

TIDPLAN 
2022 eller vid lämplig tidpunkt kopplat till avtal.  
________________________________________________________________________________ 

Lokalgruppens förslag på lösning: 

Omdisponering och avveckling 
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Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 
1. Ingen åtgärd 

2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 
förvaltnings lokaler 

3. Ombyggnation 
4. Nybyggnation 

 
Motivering till beslut: 

 
 

 



Kungsbacka kommun 
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 
434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se 
Filnamn och sökväg    
C:\Users\Ciceron3Hworkers1\AppData\Local\Temp\10\w.10\Bilaga 5 Behovsbeskrivning Åsa förskola .DOCX   2021-10-13    14:29:31 

 

un
iF

or
m

 K
U

B6
71

 v
 2

.0
, 2

01
0-

10
-0

6 

BEHOVSBESKRIVNING 
 

  
 1 (2) 

 
Datum Benämning 
  
20211001 Utbildningslokaler Förskola Åsa 

 
Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG  anna.mclaren@kungsbacka.se 0300-835320      

 
Kontaktperson för behovsbeskrivningen 
Namn och enhet E-postadress Telefon 
Anna McLaren FG anna.mclaren@kungsbacka.se       

 
 

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Åsa växer och behovet av förskoleplatser ökar under prognosperioden. Under 2023 planerar Kläppa 
förskola stå klar. Projektet detaljplaneras just nu och tidplanen är endast uppskattad.  

 
FÖRSKOLA 
Behovet av förskoleplatser kvarstår även efter att ny förskola finns på plats 2023. 2023 behöver 40 
platser avvecklas på Klinnekärrs förskola (rivningslov verkställs) och ambitionen är att avveckla 
paviljongerna på Stora Loket när ny skola står klar 2026 (-80 platser). När Åsa Gårdsskola blir en F-6 
skola (enligt plan HT24) finns även möjlighet att omdisponera lokaler som skolan använder idag till 
förskolan. Behovet som i Lokalplan 22-26 är satt till en utökning om 80 förskoleplatser finns kvar men 
kan ingå i en effektiviseringsbild ihop med planer för behov utanför prognosperioden (efter 2030).  

 
Prognos behov förskoleplatser och befolkningsutveckling 1-5 år 2021 - 2030 kontra kapacitet (förskolor 
i upptagningsområdena Åsa Gård- och Åsaskolan) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summa 1-5-åringar i
upptagningsområde

456 474 481 485 497 507 524 533 540

Antal barn totalt 343 353 363 363 368 375 387 397 401

Kapacitet (fastställd) 400 520 480 480 480 400 400 400 400
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VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Genom att skjuta på behovet av förskoleplatser till det att ny grundskola finns på plats i Åsa kan 
förvaltningen se möjligheter till nya idéer om planering av lokalanvändning av lokaler som redan finns 
inom beståndet idag.  

BESKRIV KONSEKVENSERNA ENLIGT 4-STEGS MODELLEN 
Varje steg ska utredas och eventuellt förkastas innan nästa steg i modellen får tas. 

1. Inga åtgärder 
2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering 

Omdisponera kommunala lokaler som idag används av andra förvaltningar möjligt.  
Svar: Bör utredas 

3. Ombyggnation 
4. Nybyggnation 

SAMORDNINGSBEHOV 
Följande lokaler bör inkluderas i en helhetsbild: Grundskola, tillfälliga lokaler, bibliotek, andra 
förskolelokaler, Kultur och Fritid.  

INVESTERINGSSVOLYM 
Omfördelning av befintliga platser samt +80 för framtida behov.   

TIDPLAN 
2026 
________________________________________________________________________________ 

Lokalgruppens förslag på lösning: 

Ombyggnation 
 
Åtgärd enligt 4-stegsmodellen: 

1. Ingen åtgärd 
2. Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering inom egen eller annan 

förvaltnings lokaler 
3. Ombyggnation 

4. Nybyggnation 
 

Motivering till beslut: 
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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 
 



 
 

Datum 

2021-09-23 
Diarienummer 

FG 2021-00978 

 
 

 
 

 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Årsrapport - dataskyddsarbetet 2020 
 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Förskola & Grundskola 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 

 

 

Tove Bender 

Dataskyddskontakt     



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Återrapport -  

dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

För Förskola & Grundskola år 2020 
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Inriktningen föregående år 

Inför 2020 identifierades ett antal områden som bedömdes behöva extra fokus under året. Det bör 
här särskilt påpekas två händelser under 2020 som gjorde att planeringen i alla delar inte kunde 
fullföljas och att planeringen till följd av detta delvis fick revideras. Det ena är Coronapandemin 
som medförde extra insatser inom framför allt skolans område. Exempel på detta är att 
konsekvensbedömning tillsammans med anvisningar togs fram under våren 2020 för 
fjärrundervisning och andra moment i skolan. Under sommaren kom dessutom domen Schrems II 
från EU-domstolen. Stor del av hösten gick därför åt till omvärldsbevakning, analysarbete och 
planering av arbetet med frågan framåt.  

Inför året var de planerade insatserna för 2020 följande områden:   

 Insatser för ökad kännedom och ambassadörskap hos personal om dataskydd genom 
att ta fram och genomföra ett Kolla-stöd till enheter inom verksamheten.  
Insatsen kunde delvis genomföras, Kolla-stöd har tagits fram för skolornas verksamhet. 
Genomgång av Kolla-stödet har ännu inte kunnat genomföras ute i verksamheten eftersom 
frågor rörande pandemin, ekonomi och Schrems II tog stort fokus under hösten. Insatsen 
finns därför med in i 2021 års planering där Kolla-stöd även ska omfatta 
Kompetenscentrums verksamheter. 
 

 Uppdatera samt tydliggöra informationen för de registrerade om hur Förskola & 
Grundskola behandlar personuppgifterna, till exempel på Förskola & Grundskolas 
sidor på kommunens hemsida.  
Genom samarbete med Gymnasium & Arbetsmarknad har ett arbete inletts tillsammans med 
förvaltningarnas kommunikatörer. En kartläggning har gjorts som visar att det inte finns 
många aktörer som lyckats tillgängliggöra sin information till barn och unga på ett bra sätt 
och att det därför finns en position att ta. Inriktningen i arbetet är att klarspråksanpassa och 
tillgängliggöra den information som finns framtagen och publicerad på hemsidan idag samt 
eventuellt komplettera detta med ett KLOK-material. För tillfället är en ny hemsida under 
uppbyggnad varför planeringen är att informationen ska uppdateras i samband med den nya 
hemsidan. 
 

 Insatser för stärkt tekniskt integritetsskydd i behandlingar som omfattar 
integritetskänsliga och känsliga personuppgifter i FG/GA-ägda system – stärkt 
autentisering – som både väger in användbarhetsaspekten och integriteten.  
En konsekvensbedömning har gjorts och en kartläggning för de praktiska förutsättningarna 
kring förstärkning av autentiseringen inom FG och GA. Rekommendationen är att stärka 
autentiseringen i samband med den initiala inloggningen och inte på systemnivå, vilket 
skulle påverka kommunens samtliga verksamheter. Arbetet presenterades i kommunens 
ledningsgrupp som skulle ta frågan vidare. 
 

 Insatser för stärkt systemförvaltning genom årlig uppföljning av rutiner och insatser 
som följer av systemförvaltarmodellen.  
Årlig uppföljning av rutiner och insatser som följer av systemförvaltarmodellen har införts i 
årshjulet för dataskyddsarbetet. I nuläget kan konstateras att de centrala 
verksamhetssystemen har den dokumentation som krävs enligt systemförvaltarmodellen. 
Under 2020 har prioritering legat på att i ett första läge ta fram dokumentationen. Framgent 
bör uppföljningen omfatta en värdering av dokumentationen. 
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 Se över rutiner kring hantering av barn och elevers skyddade personuppgifter, 
inbegripet konsekvensbedömning (DPIA).  
Konsekvensbedömning är genomförd och rutiner uppdateras i enlighet med 
konsekvensbedömningen. 
 

 Ta fram verktyg för uppföljning av personuppgiftsbiträdens behandling av 
personuppgifter.  
Ett verktyg för urval och en metodik för uppföljning har tagits fram gemensamt i dataforum 
tillsammans med systemförvaltare.  
 

Samverkan i dataskyddsarbetet 

Allt sedan hösten 2019 har Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad etablerat ett 
forum för systemförvaltarna och andra digitaliseringsansvariga inom de båda förvaltningarna. 
Forumet går under benämningen FG GA Dataforum och syftar till att stärka samverkan mellan 
systemförvaltare när det gäller informationssäkerhet och mellan systemförvaltare och 
dataskyddskontakter. Dataforum träffas en gång i månaden där vi går igenom det senaste inom 
dataskydd, arbetar tillsammans med gemensamma frågor och genomför egenkontroller. Ibland 
medverkar även externa gäster såsom Dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialist eller 
gäster från andra kommuner som också arbetar med dataskyddsfrågor. 

Under året har forumen bestått i gemensamma mötes- och arbetsforum i aktuella frågor i 
dataskyddsarbetet samt ett antal seminarier med ett mer styrt innehåll som förberetts av 
dataskyddskontakterna. Ett seminarietillfälle har handlat om behörighetsrutiner och stöd för 
kvalitetssäkring för detta. Det största fokuset under hösten och våren har varit 
tredjelandsöverföringar efter Schrems II-domen. Därtill har även en gemensam genomgång av 
dataskyddet i verksamheten på generell nivå gjorts som presenterats i forumet. Detta utmynnade i 
de omrården som förvaltningarna ska arbeta med under kommande år och som till viss del påverkar 
medlemmarnas arbete. Resultatet redovisas längre fram i rapporten. 

Utöver de regelbundna träffarna tillkommer även sammankomster när det händer något aktuellt 
inom området i omvärlden att ta del av tillsammans – exempelvis webbsändningar och webinarium 
i aktuella frågor.  

Forumet har under åren kommit att bli ett forum med integritets- och dataskyddsambassadörer som 
kan användas som resurs i olika sammanhang för att sondera behov och krav effektivt och för att 
tänka klokt kring dataskydd. Forumet utgör en viktig kanal i arbetet med att levandegöra 
integritetskulturen i verksamheten och uppnå förutsättningar för likvärdighet vid överväganden 
omkring informationssäkerhet när det kommer till persondata. En gemensam utgångspunkt för 
forumet är att behandla dataskydd som en värdegrundsfråga. 

Utöver dataforum har Förskola & Grundskola även ett tätt samarbete med dataskyddskontakter och 
personer som arbetar med digitalisering på andra förvaltningar i Kungsbacka kommun. Arbetet 
består i samarbete i aktuella frågor, utredning av personuppgiftsincidenter samt framtagande av 
analyser och rutiner. 
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Internt har Förskola & Grundskola, utöver den täta samverkan med andra förvaltningar, även 
fortsatt att medverka i det kommungemensamma nätverket för dataskyddskontakter som samordnas 
av kommunledningskontorets informationssäkerhetsspecialist. Under året har flera gemensamma 
utbildningar inom dataskydd anordnats.   

Egenkontroller 

Förskola & Grundskola har utvecklat material för att kunna göra egenkontroller inom en rad 
områden. Dessa kallas för ”kolla dataskyddet” och är ett metod- och bedömningsstöd 
för kvalitetssäkring av dataskydd och integritet. Följande områden finns i vårt samlade dokument, 
Kolla dataskyddet:   

 Kolla behörighetsrutinen  
 Kolla Pub-avtalet (personuppgiftsbiträdesavtal)   
 Kolla incidenten  
 Kolla konsekvensbedömningen   
 Kolla dataskyddet i verksamheten ”Checka dataskyddet” (NY) 

 

Egenkontroller har gjorts gällande behörighetsrutiner och Pub-avtal samt för stickprov av 
incidenter. Av genomgången från Kolla behörighetsrutinen framkom att många behörighetsrutiner 
var för generella. Vid tiden för genomgången hade de flesta verksamhetssystem någon form av rutin 
upprättad för hur behörighet ska hanteras. Bäst efterlevnad mot de förväntningar som vanligen ställs 
på den här typen av rutiner ur informationssäkerhetssynpunkt återfanns inom elevhälsans 
verksamhetssystem. Troligen beror det på att kraven på informationssäkerhet inom detta område är 
lagbundna. En kunskap från genomgången är därmed att ta del av lösningar och rutiner som 
används inom detta område för att få uppslag till möjliga lösningar i det fortsatta arbetet för övriga 
verksamhetssystem. Även Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut för Stockholms stads 
skolplattform (beslut 2020-11-23, DI-2019-7024) och vårdgivares åtkomsthantering (exempelvis 
beslut 2020-12-02 DI-2019-3840) är stöd i detta arbete. 

I skrivande stund pågår ett arbete för att utveckla och förtydliga rutinerna för 
behörighetshanteringen i de olika systemen. Systemförvaltare har fått i uppdrag att uppdatera sina 
rutiner och vid behov ta stöd av dataskyddskontakt. Rutinerna förväntas klara i oktober månad 
2021. Denna aktivitet fanns även med 2020, men genomfördes inte fullt ut på grund av att tidsbrist 
bland annat med hänsyn till det arbete som lades ner på Schrems II och Coronapandemin. 

Av genomgången för Kolla Pub-avtalet kan konstateras att de Pub-avtal som följer SKR:s mall i 
högre utsträckning har ett innehåll som motsvarar kraven än de som tagits fram av leverantören, 
vilket innebär en viktig kunskap om att vara extra nogsam vid ingående av Pub-avtal som styrs av 
leverantör. Det är exempelvis vanligt att leverantörer med många kunder gärna vill använda egna 
avtalsmallar, vilket i vissa fall är rimligt att gå med på. Här utgör checklistan en hjälp för att 
försäkra sig om att avtalet är hållbart ur dataskyddssynpunkt. Bra och begripliga Pub-avtal är en 
grundförutsättning för att kunna styra och följa upp den personuppgiftsbehandling som 
tjänsteleverantören gör å den personuppgiftsansvariges vägnar.  

Även konsekvensbedömningar har gåtts igenom under året med stöd av Kolla 
konsekvensbedömningen. Resultatet visar på att den mall som tagits fram för detta ändamål gör att 
våra konsekvensbedömningar i stora delar uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Det som 
behöver förtydligas i konsekvensbedömningar framåt är att bättre lyfta fram och beakta parternas 
förmåga att efterleva kraven som allmänt ställs på dataskydd. Mallen har dock reviderats av 
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Dataskyddsombudet under 2021 för att nu även innefatta rubriker om tredjelandsöverföring samt 
parternas förmåga att efterleva kraven som ställs på dataskydd. 

En del i Kolla-materialet är att kunna kolla av dataskyddet i sin egen verksamhet. Planeringen är att 
under hösten 2021 kunna testa detta i verksamheterna. Tanken är då att verksamheterna själva ska 
kunna använda ”Checka dataskyddet” som ett sätt att föra upp frågorna om dataskydd än mer i 
verksamheten men även som en egenkontroll för att stämma av hur läget är i deras egna 
dataskyddsarbete. 

Personuppgiftsincidenter 

Under 2020 rapporterades 12 personuppgiftsincidenter. Ingen av de 12 rapporterade incidenterna 
rapporterades till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) då ingen av dem ansågs 
vara allvarliga. Samtliga personuppgiftsincidenter utreddes enligt förvaltningens rutiner och 
dokumenterades med ställningstagande. Personuppgiftsincidenternas art och bakomliggande orsaker 
är varierande. De som anmäldes berodde dels på brister i interna rutiner eller avsaknad av sådana, 
dels på hur verksamhetssystem är uppbyggda och vad användarna kan ta del av för information. Av 
denna anledning är det viktigt att ha koll på behörighetsrutiner och behörighetstilldelning, så att rätt 
personer ser rätt information i systemen.  
 
Gällande antalet rapporteringar förekommer troligtvis ett mörkertal i form av incidenter som inte 
anmäls därför att de omhändertas på något annat sätt. Här gäller att fortsatt informera i 
verksamheten om att alla personuppgiftsincidenter ska anmälas och utredas för att kunna följa upp 
arten av riskerna och förebygga dessa på systemnivå.  

Den samlade bedömningen av arbetet med personuppgiftsincidenter är att:  

1) anmälningar av personuppgiftsincidenter görs och att det finns en benägenheten att anmäla, och  
2) det finns rutiner och förutsättningar för att anmälan, utredning och åtgärder ska kunna ske.   
 
Under året har dessutom Dataskyddsombudet gjort en granskning av kommunens samtliga 
nämnders hantering av personuppgiftsincidenter. Granskningen gjordes gentemot varje nämnd men 
granskningsrapporten fokuserade på Kungsbackas övergripande hantering. Granskningsrapporten 
biläggs denna rapport. 

Registrerades rättigheter 

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär att de registrerade ska få information om när och 
hur deras personuppgifter behandlas och att de ska ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har 
de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller att få ut sina uppgifter i 
registerutdrag.  Förskola & Grundskola har under året fått in ett antal begäranden som är kopplade 
till de registrerades rättigheter. 

Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att vända sig till en myndighet för att få veta vilka personuppgifter 
myndigheten behandlar om personen och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom ett så kallat 
registerutdrag.    

Rätten att bli raderad 

Varje person har rätt att vända sig till en myndighet som behandlar personuppgifter och be att 
uppgifterna som avser honom eller henne raderas. 
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Konsekvensbedömningar  

Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska konsekvensbedömningar genomföras i de fall en 
behandling av personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för registrerades rättigheter och 
friheter. Huvudregeln är att analysen ska göras innan behandlingen påbörjas och det gäller all 
behandling, inte bara den behandling som är ny. En konsekvensbedömning har två syften dels att 
utreda om behandlingen är laglig och berättigad, dels att minska riskerna för de konsekvenser som 
behandlingen kan få för enskildas fri- och rättigheter. 

Schrems II 

Under juli 2020 kom en dom från EU-domstolen, Schrems II. Domen handlar om överföring av 
personuppgifter utanför EU/EES. Det arbete som har gjorts efter att domen kom har fokuserat på 
omvärldsbevakning och analyser för att veta hur Förskola & Grundskola ska tillämpa de slutsatser 
domen kommer fram till i sin verksamhet.  
 
Enligt Dataskyddsförordningen gäller särskilda krav för att överföring/behandling av 
personuppgifter utanför EU/EES ska vara tillåtet. Tidigare har den personuppgiftsansvarige kunnat 
hänvisa till Privacy Shield, som är ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till 
USA. Ramverket skulle säkra att behandling av personuppgifter ges ett likvärdigt skydd i USA som 
inom EU/EES.  
 
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen sin dom i det mål som kallas för Schrems II. I domen 
ogiltigförklaras Privacy Shield.  
  
Bakgrunden till domen är en lång process där österrikaren Maximilian Schrems drivit ett klagomål 
mot Facebook för att personuppgifter om Facebookanvändare inom EU överförs helt eller delvis till 
servrar tillhörande Facebook Inc. i USA. Schrems menar att USA inte säkerställer en tillräcklig 
skyddsnivå för personuppgifter som överförs dit.  
 
EU-domstolen bedömer att USA:s rättsordning har sådana betydande brister gällande skyddet av 
personuppgifter att skyddsnivån inte är likvärdig den som finns inom EU/EES. Framförallt på grund 
av de statliga övervakningsprogram som gör det möjligt för amerikanska myndigheter att i vissa fall 
få tillgång till EU-medborgares personuppgifter.  
  
Trots att Dataskyddsförordningen medger andra överföringsmekanismer till tredjeländer 
(utöver Privacy Shield) innebär domstolens slutsatser i Schrems II-målet att inte heller dessa 
mekanismer i praktiken kan användas för överföringar till USA eftersom dessa åtgärder inte kan 
kompensera för bristerna i amerikansk lagstiftning. För att komma tillrätta med problematiken och 
möjligheten för en ny överenskommelse anser flera experter att det krävs förändringar i USA:s 
säkerhetslagstiftning, något som kan ta flera år.  
 
Efter det att domen kom har ett arbete inletts för att kunna ställa om och ta steg för att bedriva 
verksamhet i enlighet med de slutsatser domen kommit fram till. Genom omvärldsbevakning och 
analys av domen har en förståelse skapats för förutsättningar kring tredjelandsöverföring, särskilt 
till USA. Därefter har ett kartläggningsarbete påbörjats för att identifiera de behandlingar som 
innebär tredjelandsöverföring och kontakt har tagits med tjänsteleverantörer med underbiträden i 
USA. Arbetet framåt kommer fokusera på de behandlingar som innebär tredjelandsöverföring. I de 
fall behandlingar innebär tredjelandsöverföring behöver ställningstagande göras om behandlingarna 
kan begränsas, avslutas eller finnas kvar i annan form. Det krävs ställningstagande för varje enskild 
behandling utifrån de förutsättningar som finns kring just den behandlingen. Tilläggas bör även att 
vissa leverantörer har informerat förvaltningen att de kommer byta ut sina underleverantörer som 
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har säte i USA. 
 

Årshjul 

Under året har Förskola & Grundskolas rutinsamling för dataskydd kompletterats med en 
översiktlig årsstruktur för systematisk uppföljning av dataskyddsarbetet. Årsstrukturen består. 
utöver det månatliga dataforumet, i följande.  

Maj-juni 
- Årlig rapport med sammanställning och analys av resultatet av årets dataskyddsarbete, inklusive 
fokus framåt för kommande år/period. Uppföljning i förvaltningsledning och nämnd. 

Juni 
- Aktualisering och revidering av dokumentation; förteckning över behandlingar, rutinsamling och 
processöversikter, information till registrerade och information till användare/personal  

September-Oktober 
-  Likvärdighetsforum och egenkontroller.  

- Återrapportering av åtgärder utifrån Kolla dataskyddet. Uppföljning i förvaltningsledning och 
rapportering till nämnd. 

- Uppföljning av rutiner kring systemförvaltningen. 

December 
- Aktualisering och revidering av dokumentation; förteckning över behandlingar, rutinsamling och 
processöversikter, generell information  

Februari-mars 
- Likvärdighetsforum och egenkontroller med hjälp av Kolla dataskyddet. Uppföljning i 
förvaltningsledning.  

Tillkommer gör även Dataskyddsombudets årliga granskning, samt löpande dataskyddsarbetet i 
samband med begäran om registerutdrag, personuppgiftsincidenter och utveckling som följer av 
beslutade utvecklingsåtgärder. 
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Dataskyddsarbetet framåt i Förskola & 

Grundskola 

 

Precis som inför 2020 har även ett par områden identifierats inför 2021 som kräver extra fokus och 
insatser. Vissa områden eller delar från områden från 2020 följer med in i 2021 års planering. Stor 
del av 2021 års arbete kommer innebära insatser kring de tredjelandsöverföringar som är 
identifierade i verksamheten. Nedan insatser kommer särskilt lyftas fram under 2021. 

 

 Komplettera och tillgängliggöra informationen till de registrerade – både hur FG behandlar 
personuppgifter samt i samband med insamlande av personuppgifter. 
 

 Fullfölja kartläggning över tredjelandsöverföringar till USA och besluta om inriktningen på 
arbetet med att verkställa nödvändiga åtgärder.  
 

 Säkerställa rutiner för behörighet och åtkomsthantering med ledning av stödmaterialet Kolla 
behörighetsrutinen samt insikter från Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut för 
Stockholms stads skolplattform (beslut 2020-11-23, DI-2019-7024) och vårdgivares 
åtkomsthantering (exempelvis beslut 2020-12-02 DI-2019-3840). 
 

 Insatser för att stärka dataskyddsorganisationen inom förvaltningen genom att involvera 
ledningsgrupper och enheter i större utsträckning i dataskyddsarbetet. 
 

 Förtydliga rutinerna och informationen kring hanteringen av barns och elevers skyddade 
personuppgifter inom utbildning, samt säkerställa att nytt elevregistersystem inbegriper stöd 
med erforderligt skydd för hantering av sådana uppgifter. 
 

 Fortsätta att genomföra konsekvensbedömningar för de behandlingar som uppfyller 
kriterierna för detta. 
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Bakgrund 

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen tillämpas i Sverige och övriga länder 
inom EU och ESS. För oss i Sverige innebar det att vi fick ett regelverk som ersatte 
personuppgiftslagen (PuL) som tidigare gällde för vår hantering av personuppgifter.  

Innehållet i de båda regelverken är i grunden detsamma, men dataskyddsförordningen är kraftfullare 
med utökade utökade rättigheter för enskilda. Det märks bland annat genom starkare krav på att ha 
koll på hanteringen av personuppgifter (ansvarsskyldighet) samt genom starkare krav på beredskap 
att hantera avvikelser. Detta i kombination med större och mer kännbara sanktionsmöjligheter för 
tillsynsmyndigheterna i form av bland annat höga sanktionsavgifter.  

Syftet med regelverket är att säkerställa en hög skyddsnivå kring människors personliga integritet 
och ge förutsättningar för ett tryggt informationssamhälle. Bakgrunden är den snabba tekniska 
utvecklingen, omfattningen av personuppgifter och den ökade brottsligheten mot den personliga 
integriteten.  

Dataskyddsförordningen riktar sig i första hand till den som är personuppgiftsansvarig. Med det 
menas den som har det yttersta ansvaret i organisationen. För Kungsbacka kommuns del är det 
respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig (PuA). Det är alltså nämnden för Förskola & 
Grundskola som är PuA för att barn, elevers, vårdnadshavares, anställdas samt andra personer som 
förekommer inom verksamhetsområdets personuppgifter hanteras på ett sätt som går i linje med 
dataskyddsförordningen.  

Omfattningen av registrerade i Förskola & Grundskolas verksamhet och det faktum att 
behandlingen till stor del rör barn och elever, dvs. känsliga målgrupper ligger bakom att vi inom 
Förskola & Grundskola prioriterat arbetet kring dataskyddsfrågorna.  
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Organisering av dataskyddsarbetet 

Dataskyddsombud och dataskyddskontakt 

Som personuppgiftsansvarig ska man utse ett Dataskyddsombud (DSO). Dennes uppgift är att 
bevaka verksamhetens följsamhet mot dataskyddsförordningen, vara kontakt gentemot 
Integritetsskyddsmyndigheten och på olika sätt ge råd i frågor som rör dess dataskyddsarbete. DSO 
fungerar också som kontakt gentemot de registrerade vid klagomål. I Kungsbacka nås DSO på 
dataskyddskontakt@kungsbacka.se  

För det operativa dataskyddsarbetet i verksamheten ska det för varje förvaltning i Kungsbacka 
finnas en dataskyddskontakt. Dataskyddskontakten har som uppgift att samordna förvaltningens 
arbete med personuppgiftsfrågor utifrån rådande lagstiftning och i detta arbete samverka med 
dataskyddskontakter inom övriga förvaltningar. Dataskyddskontakten har till uppgift att: 

 Upprätta och underhålla förteckning över verksamhetens personuppgiftsbehandlingar  
 Samordna och besvara begäran om registerutdrag (inkl. övrig begäran)  
 Säkra upp att nödvändiga rutiner och instruktioner för hanteringen av personuppgifter finns 

tillgängliga i verksamheten  
 Vara behjälplig med att bedöma personuppgiftsincidenter  
 Vara ett stöd till personuppgiftsansvarig, förvaltningsledningen och verksamheten i arbetet med 

personuppgiftsfrågor 
 Uppmärksamma personuppgiftsansvarig och förvaltningsledningen på åtgärder som måste 

vidtas för att upprätthålla en god hantering av personuppgifter i enlighet med rådande 
lagstiftning  

 Vid behov inhämta råd från Dataskyddsombud, exempelvis vid konsekvensbedömning och 
förhandssamråd. 

 Vara Dataskyddsombud behjälplig samt fungera som länk mellan Dataskyddsombud och 
personuppgiftsansvarig 

 Omvärldsbevaka kring personuppgiftsfrågor utifrån verksamhetsperspektivet och vara 
förvaltningens representant i det kommunövergripande nätverket för dataskyddskontakter  
 

Systemförvaltare  

Inom Kungsbacka används en gemensam modell för systemförvaltning, systemförvaltarmodellen. 
Det innebär goda förutsättningar för likvärdig och säker informationshantering. Modellen innebär 
att systemförvaltare eller motsvarande för digitala verktyg, som en del av förvaltningen av systemet 
eller verktyget ansvarar för att ta hand om och bevaka dataskyddsfrågorna och underhållet kring 
detta i ”sitt/sina” system. Konkret handlar det att göra konsekvensbedömning för riskbehandlingar, 
hantera eventuella personuppgiftsincidenter, lämna registerutdrag, upprätta och följa upp 
personuppgiftsbiträdesavtal, upprätta och underhålla rutiner för behörighetstilldelning och 
anvisningar för hur användare ska handskas med personuppgifter i systemet.  

 

Ledning och styrning 

Chefer inom Förskola & Grundskola ansvarar för att skapa förutsättningar för sin personal att veta 
vad dataskyddsförordningen och den personliga integriteten betyder i praktiken i det egna arbetet. 
Chefer uppmanas därför att ta upp dataskyddsfrågor på olika sätt i olika forum såsom APT, 

mailto:dataskyddskontakt@kungsbacka.se
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värdegrundsarbetet, kvalitetsarbetet och digitaliseringsarbetet. Som chef inom Förskola & 
Grundskola förväntas man också hjälpa sin personal vidare vid frågor om verksamhetens rutiner. 

 

Förvaltningsledningen håller sig löpande informerad om regelefterlevnaden i verksamheten utifrån 
dataskyddsförordningen och fattar de beslut som behövs i verkställighetsfrågor. Nämnden för 
Förskola & Grundskola håller sig på motsvarande sätt informerad om förvaltningens arbete.    

 

All personal inom Förskola & Grundskolas verksamhet har ett ansvar att värna de grundläggande 
demokratiska värdena (däribland den personliga integriteten och yttrandefriheten). Som offentligt 
anställd förväntas man också genom sitt arbete att indirekt eller direkt bidra till samhällets 
grundläggande värden såsom den personliga integriteten för de personer som deltar i vår 
verksamhet. Personalens inställning till hanteringen av personuppgifter betyder mycket för att de 
registrerade, alltså medborgare och anställda, ska känna sig trygga med hur deras personuppgifter 
handhas inom vår verksamhet. Vidare har vi ett ansvar genom vårt agerande att bidra till att 
grundläggande värden såsom den personliga integriteten får fäste hos barn och elever i vår 
verksamhet, samt att utbildningen i praktiken genomförs på ett sätt som tar hänsyn till densamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tove Bender  
dataskyddskontakt 
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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. 
 



 
 

Datum 

2021-09-28 
Diarienummer 

FG 2021-00946 

 
 

 
 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativärende (S). Internationella engelska skolan  
 

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

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 

 
 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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§ 115 Dnr 2021–00946 
Initiativärende (S). Internationella engelska skolan  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet upp på nämndmöte den 15 september. 

Sammanfattning av ärendet                                                                    
Johan Tolinsson (S) har väckt initiativärende på arbetsutskottet.  

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

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

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

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag 
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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Helena Hellman 
0729953381 
Personalchef förvaltning 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revisionsrapport - granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. 
 

Återrapportering avseende åtgärder med anledning av revisionsrapport 2020 – granskning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

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

Sammanträdesprotokoll Dnr 2021-00251, 2021-05-19 

Beskrivning 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 noterade att det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka kommun har 
förbättrats avsevärt sedan granskningarna 2017 och 2019. Detta ses som en positiv utveckling. 

Kommunrevisionen rekommenderade nämnden för Förskola och Grundskola att i handlingsplaner för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvar för åtgärderna. 

I svar till kommunrevisionen noterade nämnden för Förskola och Grundskola vilka åtgärder som skulle 
vidtas med hänsyn till rekommendationen, när åtgärderna skulle vidtas samt vilken 
verksamhet/funktion om kommer att ansvara för det. 
De åtgärder som avsågs för att följa rekommendationen var att: 

1. Informera samtliga chefsled om vikten av att tydliggöra vem som ansvarar för åtgärderna. 
2. HR-funktionen kommer regelbundet att kontrollera 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.  

En svårighet i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit att arbetsplatsernas 
arbetsmiljöarbete främst dokumenteras på den egna enheten och inte i det systemverktyg som finns 
tillgängligt. Av den anledningen görs den övergripande uppföljningen främst genom den uppföljning 
som sker i slutet på året men även genom att framtagna åtgärder för de arbetsplatser som aktivt arbetar 
i systemverktyget säkerställer att en ansvarig namnges.  
När det gäller specifika områden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till Covid-19 och 
simundervisning har ett stödmaterial erbjudits cheferna. Syftet med stödmaterial har varit att 
möjliggöra att så många arbetsmoment som möjligt riskbedöms och åtgärdas. I stödmaterialet 
tydliggörs då vem som är ansvarig för åtgärderna.  
I början av pandemin gjordes en övergripande riskbedömning för hela förvaltningen tillsammans med 
centralt placerade skyddsombud. Dessa riskbedömningar delades sedan via det digitala systemstödet 
med resterande organisation som ett stöd i arbetet med att systematiskt undersöka arbetsmiljön och 
koppla åtgärder till dessa på respektive arbetsplats. Som sagts tidigare har endast ett fåtal enheter valt 
att använda systemverktyget vilket innebär att merparten av de riskbedömningar som delades, inte är 
relevanta för det faktiska arbetsmiljöarbete som görs på respektive arbetsplats. Av den anledningen 
finns därför många riskbedömningar i systemverktyget som inte har en namngiven ansvarig i de 
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åtgärder som nämns vilket i stor utsträckning alltså inte speglar verkligheten. På de enheter där det går 
att utläsa att systemstödet används, går dock HR kontinuerligt igenom de enskilda enheternas åtgärder. 
I samband med detta säkerställs att ansvarig person finns 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. På 
förvaltningsnivå ansvarar HR-funktionen för att informera och utbilda kring arbetsmiljölagstiftningen 
men även att i dialog med cheferna i förvaltningen se över arbetssätt i arbetet. En kommungemensam 
arbetsgrupp ser över lämpliga systemstöd för det fortsatta arbetet för att ytterligare underlätta för 
chefer på både enhetsnivå samt övergripande nivå att arbeta med samt följa upp det strategiska 
arbetsmiljöarbetet. 

 

 

Maria Andersson     Helena Hellman 

Förvaltningschef     Personalchef 
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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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Bitr Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Nämndbudget 2022 Förskola och grundskola 
 

Förslag till beslut  
Nämnden beslutar att 

 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 
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Mål och inriktning med direktiv (S) budget 2022 

Måldokument budget 2022 (SD) 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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Måldokument för budget 2022 

Nämnden för förskola och grundskola (SD) 

2021-09-08 

  
Vision och inriktning med direktiv för 2021 2022 

  
Kommunfullmäktige har för 2021 fastställt målområden och givit nämnderna i 
uppdrag att med utgångspunkt i dessa fastställa nämndmål. Nämndens uppdrag 
riktas till förvaltningschefen som ska tolka, verkställa och återrapportera 
uppdraget. Detta ska göras med beaktande av nämndens omvärldsanalys och det 
systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorer för de olika målen ska fastställas och 
användas i återrapporteringen till nämnden. Invånarna i Kungsbacka har höga 
förväntningar på nämndens olika verksamheter. Stor vikt ska läggas på att vi som 
ett första mål i någon jämförelse blir rankade bland de tio procenten bästa av 
landets kommuner. Vi måste också lämna vårt bidrag till att Sverige åter nämns 
bland världens bästa utbildningsländer. Kvalitetsarbete och kompetensutveckling 
ska vara centralt för alla verksamheter i nämndens ansvarsområden. För att nå 
våra mål ska vi utveckla samarbetet med kommunens övriga nämnder. 
 
Nämndens arbete med att hantera effekterna av den pågående den pandemin har 
präglat tiden sedan mars 2020. I den mån detta har gjort det omöjligt att nå 
uppsatta mål så kvarstår målen för kommande år. När pandemins verkningar har 
klingat ut vill nämnden få sammanfattande redovisningar av åtgärder och effekter 
på kort och lång sikt. 
  
1. Lokala aspekter på det nationella uppdraget 

Det statliga uppdraget innebär att samtliga elever skall nå godkända betyg. Det är 
viktigt att alltid ha fokus på det. Det finns kunskaper och erfarenheter att hämta 
från de skolor som ofta under lång tid har varit framgångsrika i denna del av 
måluppfyllelsen. 
 
I Kungsbacka har elever och deras föräldrar höga förväntningar. Elevernas 
meritvärde och andelen som blir behöriga till gymnasiestudier ska öka. Vi vill 
också att uppmärksamhet ägnas åt högpresterande elever och 
särbegåvningar. Alla elever skall uppnå målen och ges möjlighet att använda hela 
sin potential. Elevernas möjligheter att utvecklas skall vara lika stora oavsett på 
vilken nivå man befinner sig. Samarbete med Gymnasium och Arbetsliv ska ske. 
 
Det ska finnas ett utbud av olika former av barnomsorg som möter föräldrarnas 
önskemål inom alla delar av kommunen.” Annan pedagogisk omsorg” ska ingå i 
detta utbud, och erbjudas så länge efterfrågan finns på den miniminivå som krävs 
för en säker verksamhet inom rimliga ekonomiska ramar. 
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Att möjliggöra för barnomsorg för de som har behov även på obekväm 
arbetstid, såsom kvällar, nätter och helger. 

 

  
 
2. Medarbetarna och kommunen som arbetsgivare 

Skolans framgång beror i avgörande grad på dess väl utbildade och duktiga 
personal. ”En skola blir aldrig bättre än sina lärare”. Vi ska erbjuda våra anställda 
en god arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller. 
Personalrekryteringen sker i en allt större konkurrens med andra huvudmän och 
arbetsmarknaden i stort. Medarbetarnas kompetensutveckling ska ha fokus på 
ökad måluppfyllelse. Den specialpedagogiska kompetensen ska utvecklas för 
samtliga lärare. Lärarstuderande ska stimuleras att välja Kungsbacka som sin 
kommande arbetsgivare. 
 
Jämställdhet mellan könen är en av läroplanens viktigaste jämlikhetsfrågor. 
Nämnden vill att det tydligare än nu återspeglas i könsfördelningen bland våra 
anställda. Behörighet och kompetens är dock överordnat. Tjänster 
som förstelärare och lektor ska behållas och utvecklas i den omfattning som 
reformen ger förutsättningar för. Nämnden vill ha en analys över hur reformen 
har påverkat kvaliteten i undervisningen. Nämnden vill ha en redovisning med 
exempel på vad som ligger i begreppet kollegialt lärande och hur det tillämpas på 
någon skola.  

 

3. Måltider 

Maten är en viktig del av elevernas skoldag.  Att våra barn och ungdomar får i sig 
ordentligt med näring är oerhört viktigt för att tillgodogöra sig undervisningen 
och orka med skoldagen Kvaliteten på råvaror, tillagning, presentation och miljön 
där måltiden intas, är grundläggande. för en bra skoldag. Särskild vikt skall läggas 
vid närproducerade råvaror. Matsvinnet ska minimeras. Denna ambition får dock 
naturligtvis inte medföra att elever avstår från att äta.  Samarbete med 
Serviceförvaltningen är en förutsättning för att nå dessa mål. Vi ska beställa mat 
med menyer som utformas på ett sätt som säkerställer att eleverna serveras mat 
som äts och uppskattas. 
En kontaktaktivitet med föräldrar ska genomföras efter modell av den som ägde 
rum under föregående mandatperiod. 
   

4. Barnen, eleverna och deras vårdnadshavare 

Erfarenheterna visar att det kan vara svårt att uppnå mål på nivån 100 % av alla 
elever. Om tillkortakommanden konstateras så är det viktigt att kunna redovisa 
att omfattande och välgrundade åtgärder vidtagits, och att detta har 
dokumenterats. Lagstiftningen för skolan fokuserar på måluppfyllelsen. Den lägger 
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ett särskilt ansvar på förskolans och skolans ledning. Det är rektorns uppdrag att 
organisera sin verksamhet och göra de anpassningar som behövs med 
ett systemteoretiskt perspektiv, så att alla barn och elever får sina behov 
tillgodosedda. Resurser ska först avdelas för elever i behov av särskilt stöd. Detta 
ska återkommande följas upp och redovisas för nämnden, med fokus på analys 
av framgångsfaktorer som bidragit till ökad måluppfyllelse. I redovisningarna bör 
ingå olika relevanta nyckeltal. 
 
I Kungsbacka pågår ett bra samarbete kring elever med särskilda behov. Detta 
arbete ska ytterligare intensifieras. Samarbetet med kommunala och andra 
aktörer ska utvecklas. Detta är en viktig del i förvaltningens uppdrag att arbeta för 
en totalt sett bättre folkhälsa. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka 
faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, vilket ska prägla arbetet med dessa 
frågor. I detta ingår ett inkluderande förhållningssätt. Barnen ska mötas som de 
unika individer de är och utvecklas utifrån den egna nivån. Detta kräver en ökad 
förmåga att möta varje elev på dess nivå. Alla elever har rätt till undervisning som 
ger möjlighet att nå bästa möjliga resultat i alla ämnen. Här ska pojkar och flickors 
olika studieresultat vara i fokus. 
 
Studiero och trygghet är förutsättningar för goda studieresultat.  
Vi vill se en skola som kännetecknas av trygghet och studiero, med 
kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Vi vill 
öka säkerheten på våra skolor, det är elevernas och skolpersonalens arbetsplats 
och de har rätt till en trygg och säker miljö. Användningen av mobiltelefoner skall 
begränsas till utanför lektionstid, övrig tid och andra digitala verktyg ska regleras 
genom beslut av rektor, som i vanlig ordning ska föregås av samverkan med 
personal, föräldrar och elever. Ungdomars användning av alkohol, tobak och 
andra droger ska minska. Nolltolerans skall råda för Ungdomars användning av 
alkohol, tobak och andra droger. 

Nämnden vill få redovisat exempel på hur man på någon eller några skolor arbetar 
med handlingsplaner mot droganvändning.  
 
Så kallade ”hemmasittare” ska noga följas och vara föremål för aktiva åtgärder. 
Begreppet ska definieras och gälla för alla skolor. Alla skolor ska kontinuerligt föra 
statistik över all frånvaro. Det kommer också oroande signaler om barns psykiska 
hälsa. Vi vill ha ett fortsatt aktivt arbete med alla aspekter på detta problem och 
att det fortlöpande redovisas för nämnden. Fortsatta initiativ ska tas för att 
ytterligare utveckla samarbetet mellan de av kommunens nämnder som arbetar 
med ungas hälsa. 
 
Det är i första hand hemmen som har ansvar för barnens grundläggande fostran. 
Skolan ska bygga vidare med lärande och kunskaper av olika slag. Därför ska 
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samarbetet mellan vårdnadshavare, pedagoger och skolledning utvecklas inom 
varje enhet. Situationen när det gäller nyanlända barn och elever ska 
återkommande redovisas för nämnden. 
 
Framgång i skolarbetet förutsätter dels att lärarnas auktoritet och kompetens 
stärks vad gäller ämneskunskaper, pedagogik och kunskaper i läroplanens 
värdegrund, och dels ett samhälle där föräldrars/vårdnadshavares ansvar för 
omsorg och uppfostran fungerar och uppmuntras. 
  
 
 
5. Barn- och elevhälsa 

Välmående och skolresultat går hand i hand. Det hälsofrämjande arbetet 
säkerställs genom ett elevhälsoarbete som involverar alla på skolan. Samarbetet 
ska stärkas med vårdgivare utanför skolan. Samverkan med andra funktioner och 
organisationer utanför skolan som t.ex. folkhälsoplanerare, 
ungdomsmottagningar, socialtjänst och föreningar är väsentlig för att lyckas. 
Initiativ ska även tas till fördjupat samarbete med Region Halland. Möjligheten att 
införa sammanhållen journalföring ska undersökas. Samarbete med Region 
Halland kan ske även på andra områden. Familjecentraler är ett exempel på detta. 
Frågan skall utredas under 2022. Dörren till skolsköterskan skall stå öppen när 
barnen är i skolan. Det skall kännas tryggt, tillgängligt och bekant att söka vård 
hos skolsköterskan när man behöver det. Vi vill därför se ökade resurser till 
elevhälsan.  
 
Mobbning är ett problem som måste ägnas särskild uppmärksamhet. Nämnden vill 
fördjupa sina kunskaper om hur mobbning uppstår och hur den kan bekämpas.  

Utifrån svaren på LUPP är otrygghet och utsatthet för brott vanligt. FG behöver 
utforma och genomföra en handlingsplan som avsevärt förbättrar tryggheten för 
kommunens elever. Det är viktigt att lärare/pedagoger har kompetens och 
möjlighet att undervisa runt normer och värderingar, t.ex. kan tidig och bra 
undervisning i sex- och samlevnad stärka tryggheten och bättre förbereda 
eleverna för vuxenlivet.  
 
I Skottland noterades ”mens-frånvaro” bland skolflickor. I förebyggande syfte ska 
kunskapen om mens och tillgången till mensskydd vara god på våra skolor. 
Organisationens kunskap om och handlingsplaner mot hedersförtryck och andra, i 
Kungsbackas skolor, mindre bekanta företeelser som kan påverka för- och 
grundskolebarns lärande negativt ska utvecklas. 
 
Kungsbacka kommun bedriver ett aktivt arbete för att främja rörelse bl a hos 
överviktiga barn. Elevers psykiska välmående är tätt förknippat med fysisk 
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aktivitet. Nämnden vill få en ökad kunskap om de hälsofrämjande projekt och 
aktiviteter som bedrivs och hur skolan kan kompensera för och lära 
från Coronapandemin vad gäller elever vars psykiska mående påverkats under 
pandemin.   
 
6. Lärande och utveckling  
Införandet av nya lagar och läroplaner kräver ett omfattande 
implementeringsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och trygghet 
samt inflytandet över det egna lärandet, medskapandet. Förskoleklassens och 
fritidshemmets roll som arena för barns/elevs lärande ska utvecklas i samarbete 
med förskolan och grundskolan i syfte att öka måluppfyllelsen. Vi ska ha fokus på 
kvaliteten i fritidshemmen, bl.a. hur vi klarar behörighetskraven. Arbetet med 
”Förskola i förändring” ska fortsätta och omfatta alla förskolor. Att under barnens 
vistelsetid möjliggöra arbete i mindre barngrupper är viktigt och ska prioriteras. 
Vi vill se en avveckling av genuspedagogiken i för- o grundskola med 
utgångspunkt i mycket svagt vetenskapligt förankrade teorier som försöker 
experimentera med, eller ändra på, våra barns och ungdomars beteendemönster 
och könsidentitet 

 
Det ställs stora krav på att personalen utvecklas utifrån olika förutsättningar. 
Detta ska leda till fortsatt skolutveckling bl.a. med hjälp av digital teknik. 
Det finns skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, oftast så att flickor har 
högre betyg. För att höja pojkarnas resultat behöver vi bl.a. efterlikna goda 
exempel på framgång. Elevernas självständiga val ska uppmuntras utifrån ett nära 
samarbete med universitet och högskolor, försöksverksamhet 
och praktiknära forskning. 
 
Grunden för utveckling av elevernas resultat ligger i undervisningens kvalitet. En 
väl utvecklad undervisning har vetenskaplig grund och kvalitetssäkras i kollegialt 
samarbete mellan lärare. Läsning är en grundbult för inlärning. Tidiga insatser och 
involvering av föräldrarna är framgångsfaktorer. 
 
Invandrade barns deltagande i förskolan är generellt lägre. Med ökande andel 
invandrare i kommunen behöver FG utveckla sätt att nå invandrade familjer med 
information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte. 
Under 2022 är läge att utvärdera Covidpandemin effekter på studieresultat och 

kompensatoriska insatser samt utvärdera positiva lärdomar från pandemin 
avseende distansundervisning. Kan distansundervisning i framtiden vara en 
möjlighet att utnyttja och i så fall hur och i vilka fall. 
 
Det finns i Sverige en trend att en sjunkande andel av skolpengen går till 
läromedel. Nämnden önskar en redovisning av hur tillgången till och kvaliteten på 
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läromedel säkerställs i Kungsbacka. Vi vill se en ökad satsning på läroböcker för 
att balansera upp undervisningen mot digitala verktyg 

 
Lokala initiativ ska uppmuntras i alla våra verksamheter, med stöd av såväl intern 
som extern forskning. Samarbete mellan förskola/skola och företag och 
civilsamhället ska stödjas. Det är viktigt att skolan ger kunskap om, och beredskap 
för krissituationer, och att detta återkommande övas.  

  
7. Interna processer, styrning och ledning 

Vi ska aktivt fortsätta att söka och vara öppna för intryck från forskning och 
framgångsrika skolmiljöer. Arbetet med “From Great to Excellent” är nu väl inne i 
sitt genomförande och det är dags att öppna för influenser från andra länder som 
blivit kända för sina framgångsrika skolor. Exempel finns även inom landet, där 
andra framgångsrika kommuner kan studeras. Syftet är att få kunskaper som kan 
omsättas och bli till verktyg för att utveckla vår skola. 
 
Det finns nu klasser med särskild inriktning till exempel för idrott och estetiskt 
innehåll. Nämnden vill att motsvarande möjligheter ges även till elever med 
särskilt intresse inom ämnen som matematik och teknik. Grundskolor med MA-
NO-inriktning finns i t ex Linköping och Spånga m fl Stockholmskommuner. 
Nämnden vill studera upplägget för att hitta en möjlig väg framåt mot denna 
inriktning i Kungsbacka. 
 
Utbudet av moderna språk har minskat. Nämnden vill ha en redovisning om vilka 
åtgärder som vidtas för att öka intresset främst för tyska och franska.  
Försök med alternativa styrformer och konkurrensutsättning ska stimuleras. 
Fristående verksamheter ska främjas.  
 
För skolans system bör skapas öppna gränssnitt API för att ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation.  
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så de är på minst samma 
nivå? 
  
8. Lokalförsörjning 

Vi är en kommun med växande befolkning, vilket medför att nämndens 
verksamheter kontinuerligt har behov av nya lokaler, men även av att ställa om 
lokaler och att renovera och upprusta så att vi kan möta kraven på goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vår snabba utveckling kräver att vi 
ibland hanterar lokalfrågan med tillfälliga lösningar med samma funktionalitet 
som permanenta lösningar. Även det löpande underhållet behöver förbättras. 
Utvecklat samarbete med Service är en förutsättning för att lyckas. 
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Våra lokaler skall användas effektivt. Det innebär samutnyttjande med andra 
förvaltningar.  
 
Barn och elever ska, om möjligt, erbjudas plats där vårdnadshavaren önskar. 
Skolchefen har uppdraget att definiera enheternas kapacitet. 
Samplanering skall ske med andra kommunala förvaltningar för bästa 
resursutnyttjande.  

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Detta gäller såväl nuvarande som kommande byggnader.  
  

9. Ekonomi 
Det finns orosmoln kring den framtida ekonomin. Den främsta orsaken till detta är 
ökande antal unga och äldre samt relativt färre som bidrar med skatt. Det finns 
också stor osäkerhet om effekterna av pågående pandemi. Ett framgångsrikt 
budgetarbete kräver effektiviseringar. Verksamheter måste kritiskt granskas och 
omprövas. Kreativitet och nytänkande skall utmanas och uppmuntras. Genom att 
ständigt 

Att skapa öppna gränssnitt (API) till skolans system skulle ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t.ex. schemainformation. 
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så att de är minst på samma 
nivå? 

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Arbetet med kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete ska genomföras utan försämringar. S.k. fria nyttigheter ska 
synliggöras och i möjligaste mån bli påverkbara för cheferna längst fram i linjen. Vi 
ska erbjuda kommuninnevånarna allt bättre utbyte för sina skattepengar. 
 
Under förvaltningschefen styrs skolor och förskolor av en organisation med tre 
geografiskt indelade områden. Det är nämndens vilja och förväntning att resurser 
inom vart och ett av områdena och varje skola styrs så att olika förutsättningar ges 
lika möjligheter att nå målen. Detta utesluter att den s.k. elevpeng, som fastställs i 
ekonomistyrsystemet, direkt förs ut till enheterna. Elevpengen är en metod att 
allokera en total resurs hos cheferna i olika led, som dessa har skyldighet att 
hantera enligt denna skrivning. 
 
Nämnden beslutar, efter förslag från förvaltningschefen, om resursfördelningen 
mellan Förskola/pedagogisk omsorg, Förskoleklass, Fritidsverksamhet, 
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Grundskola, Särskola och Förvaltningsgemensamt. Inom dessa delområden 
fastställer förvaltningschefen fördelningsnycklar och detaljbudget. 
Ekonomistyrningen ska utvecklas så att de verksamhetsnära chefernas inflytande 
över hela kostnadsmassan ökar. Förvaltningschefen ska med ledning av detta 
dokument lägga ett balanserat förslag till ramfördelning. 
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Måldokument för budget 2022 

Nämnden för förskola och grundskola Allianspartierna M, KD, C, L 

2021-08-25 

  
Vision och inriktning med direktiv för 2021 2022 

  
Kommunfullmäktige har för 2021 fastställt målområden och givit nämnderna i 
uppdrag att med utgångspunkt i dessa fastställa nämndmål. Nämndens uppdrag 
riktas till förvaltningschefen som ska tolka, verkställa och återrapportera 
uppdraget. Detta ska göras med beaktande av nämndens omvärldsanalys och det 
systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorer för de olika målen ska fastställas och 
användas i återrapporteringen till nämnden. Invånarna i Kungsbacka har höga 
förväntningar på nämndens olika verksamheter. Stor vikt ska läggas på att vi som 
ett första mål i någon jämförelse blir rankade bland de tio procenten bästa av 
landets kommuner. Vi måste också lämna vårt bidrag till att Sverige åter nämns 
bland världens bästa utbildningsländer. Kvalitetsarbete och kompetensutveckling 
ska vara centralt för alla verksamheter i nämndens ansvarsområden. För att nå 
våra mål ska vi utveckla samarbetet med kommunens övriga nämnder. 
 
Nämndens arbete med att hantera effekterna av den pågående den pandemin har 
präglat tiden sedan mars 2020. I den mån detta har gjort det omöjligt att nå 
uppsatta mål så kvarstår målen för kommande år. När pandemins verkningar har 
klingat ut vill nämnden få sammanfattande redovisningar av åtgärder och effekter 
på kort och lång sikt. 
  
1. Lokala aspekter på det nationella uppdraget 

Det statliga uppdraget innebär att samtliga elever skall nå godkända betyg. Det är 
viktigt att alltid ha fokus på det. Det finns kunskaper och erfarenheter att hämta 
från de skolor som ofta under lång tid har varit framgångsrika i denna del av 
måluppfyllelsen. 
 
I Kungsbacka har elever och deras föräldrar höga förväntningar. Elevernas 
meritvärde och andelen som blir behöriga till gymnasiestudier ska öka. Vi vill 
också att uppmärksamhet ägnas åt högpresterande elever och 
särbegåvningar. Alla elever skall uppnå målen och ges möjlighet att använda hela 
sin potential. Elevernas möjligheter att utvecklas skall vara lika stora oavsett på 
vilken nivå man befinner sig. Samarbete med Gymnasium och Arbetsliv ska ske. 
 
Det ska finnas ett utbud av olika former av barnomsorg som möter föräldrarnas 
önskemål inom alla delar av kommunen.” Annan pedagogisk omsorg” ska ingå i 
detta utbud, och erbjudas så länge efterfrågan finns på den miniminivå som krävs 
för en säker verksamhet inom rimliga ekonomiska ramar. 
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2. Medarbetarna och kommunen som arbetsgivare 

Skolans framgång beror i avgörande grad på dess väl utbildade och duktiga 
personal. ”En skola blir aldrig bättre än sina lärare”. Vi ska erbjuda våra anställda 
en god arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller. 
Personalrekryteringen sker i en allt större konkurrens med andra huvudmän och 
arbetsmarknaden i stort. Medarbetarnas kompetensutveckling ska ha fokus på 
ökad måluppfyllelse. Den specialpedagogiska kompetensen ska utvecklas för 
samtliga lärare. Lärarstuderande ska stimuleras att välja Kungsbacka som sin 
kommande arbetsgivare. 
 
Jämställdhet mellan könen är en av läroplanens viktigaste jämlikhetsfrågor. 
Nämnden vill att det tydligare än nu återspeglas i könsfördelningen bland våra 
anställda. Behörighet och kompetens är dock överordnat. Tjänster 
som förstelärare och lektor ska behållas och utvecklas i den omfattning som 
reformen ger förutsättningar för. Nämnden vill ha en analys över hur reformen 
har påverkat kvaliteten i undervisningen. Nämnden vill ha en redovisning med 
exempel på vad som ligger i begreppet kollegialt lärande och hur det tillämpas på 
någon skola.  
 

3. Måltider 

Maten är en viktig del av elevernas skoldag. Kvaliteten på råvaror, tillagning, 
presentation och miljön där måltiden intas, är grundläggande för en bra skoldag. 
Matsvinnet ska minimeras. Denna ambition får dock naturligtvis inte medföra att 
elever avstår från att äta.  Samarbete med Serviceförvaltningen är en 
förutsättning för att nå dessa mål. Vi ska beställa mat med menyer som utformas 
på ett sätt som säkerställer att eleverna serveras mat som äts och uppskattas. 
En kontaktaktivitet med föräldrar ska genomföras efter modell av den som ägde 
rum under föregående mandatperiod. 
  
4. Barnen, eleverna och deras vårdnadshavare 

Erfarenheterna visar att det kan vara svårt att uppnå mål på nivån 100 % av alla 
elever. Om tillkortakommanden konstateras så är det viktigt att kunna redovisa 
att omfattande och välgrundade åtgärder vidtagits, och att detta har 
dokumenterats. Lagstiftningen för skolan fokuserar på måluppfyllelsen. Den lägger 
ett särskilt ansvar på förskolans och skolans ledning. Det är rektorns uppdrag att 
organisera sin verksamhet och göra de anpassningar som behövs med 
ett systemteoretiskt perspektiv, så att alla barn och elever får sina behov 
tillgodosedda. Resurser ska först avdelas för elever i behov av särskilt stöd. Detta 
ska återkommande följas upp och redovisas för nämnden, med fokus på analys 
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av framgångsfaktorer som bidragit till ökad måluppfyllelse. I redovisningarna bör 
ingå olika relevanta nyckeltal. 
 
I Kungsbacka pågår ett bra samarbete kring elever med särskilda behov. Detta 
arbete ska ytterligare intensifieras. Samarbetet med kommunala och andra 
aktörer ska utvecklas. Detta är en viktig del i förvaltningens uppdrag att arbeta för 
en totalt sett bättre folkhälsa. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka 
faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, vilket ska prägla arbetet med dessa 
frågor. I detta ingår ett inkluderande förhållningssätt. Barnen ska mötas som de 
unika individer de är och utvecklas utifrån den egna nivån. Detta kräver en ökad 
förmåga att möta varje elev på dess nivå. Alla elever har rätt till undervisning som 
ger möjlighet att nå bästa möjliga resultat i alla ämnen. Här ska pojkar och flickors 
olika studieresultat vara i fokus. 
 
Studiero och trygghet är förutsättningar för goda studieresultat. Användningen av 
mobiltelefoner och andra digitala verktyg ska regleras genom beslut av rektor, 
som i vanlig ordning ska föregås av samverkan med personal, föräldrar och elever. 
Ungdomars användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska. 
Nämnden vill få redovisat exempel på hur man på någon eller några skolor arbetar 
med handlingsplaner mot droganvändning.  
 
Så kallade ”hemmasittare” ska noga följas och vara föremål för aktiva åtgärder. 
Begreppet ska definieras och gälla för alla skolor. Alla skolor ska kontinuerligt föra 
statistik över all frånvaro. Det kommer också oroande signaler om barns psykiska 
hälsa. Vi vill ha ett fortsatt aktivt arbete med alla aspekter på detta problem och 
att det fortlöpande redovisas för nämnden. Fortsatta initiativ ska tas för att 
ytterligare utveckla samarbetet mellan de av kommunens nämnder som arbetar 
med ungas hälsa. 
 
Det är i första hand hemmen som har ansvar för barnens grundläggande fostran. 
Skolan ska bygga vidare med lärande och kunskaper av olika slag. Därför ska 
samarbetet mellan vårdnadshavare, pedagoger och skolledning utvecklas inom 
varje enhet. Situationen när det gäller nyanlända barn och elever ska 
återkommande redovisas för nämnden. 
 
Framgång i skolarbetet förutsätter dels att lärarnas auktoritet och kompetens 
stärks vad gäller ämneskunskaper, pedagogik och kunskaper i läroplanens 
värdegrund, och dels ett samhälle där föräldrars/vårdnadshavares ansvar för 
omsorg och uppfostran fungerar och uppmuntras. 
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5. Barn- och elevhälsa 

Välmående och skolresultat går hand i hand. Det hälsofrämjande arbetet 
säkerställs genom ett elevhälsoarbete som involverar alla på skolan. Samarbetet 
ska stärkas med vårdgivare utanför skolan. Samverkan med andra funktioner och 
organisationer utanför skolan som t.ex. folkhälsoplanerare, 
ungdomsmottagningar, socialtjänst och föreningar är väsentlig för att lyckas. 
Initiativ ska även tas till fördjupat samarbete med Region Halland. Möjligheten att 
införa sammanhållen journalföring ska undersökas. Samarbete med Region 
Halland kan ske även på andra områden. Familjecentraler är ett exempel på detta. 
Frågan skall utredas under 2022. 
 
Mobbning är ett problem som måste ägnas särskild uppmärksamhet. Nämnden vill 
fördjupa sina kunskaper om hur mobbning uppstår och hur den kan bekämpas. 
Utifrån svaren på LUPP är otrygghet och utsatthet för brott vanligt. FG behöver 
utforma och genomföra en handlingsplan som avsevärt förbättrar tryggheten för 
kommunens elever. Det är viktigt att lärare/pedagoger har kompetens och 
möjlighet att undervisa runt normer och värderingar, t.ex. kan tidig och bra 
undervisning i sex- och samlevnad stärka tryggheten och bättre förbereda 
eleverna för vuxenlivet.  
 
I Skottland noterades ”mens-frånvaro” bland skolflickor. I förebyggande syfte ska 
kunskapen om mens och tillgången till mensskydd vara god på våra skolor. 
Organisationens kunskap om och handlingsplaner mot hedersförtryck och andra, i 
Kungsbackas skolor, mindre bekanta företeelser som kan påverka för- och 
grundskolebarns lärande negativt ska utvecklas. 
 
Kungsbacka kommun bedriver ett aktivt arbete för att främja rörelse bl a hos 
överviktiga barn. Elevers psykiska välmående är tätt förknippat med fysisk 
aktivitet. Nämnden vill få en ökad kunskap om de hälsofrämjande projekt och 
aktiviteter som bedrivs och hur skolan kan kompensera för och lära 
från Coronapandemin vad gäller elever vars psykiska mående påverkats under 
pandemin.   
 
6. Lärande och utveckling  
Införandet av nya lagar och läroplaner kräver ett omfattande 
implementeringsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och trygghet 
samt inflytandet över det egna lärandet, medskapandet. Förskoleklassens och 
fritidshemmets roll som arena för barns/elevs lärande ska utvecklas i samarbete 
med förskolan och grundskolan i syfte att öka måluppfyllelsen. Vi ska ha fokus på 
kvaliteten i fritidshemmen, bl.a. hur vi klarar behörighetskraven. Arbetet med 
”Förskola i förändring” ska fortsätta och omfatta alla förskolor. Att under barnens 
vistelsetid möjliggöra arbete i mindre barngrupper är viktigt och ska prioriteras. 
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Det ställs stora krav på att personalen utvecklas utifrån olika förutsättningar. 
Detta ska leda till fortsatt skolutveckling bl.a. med hjälp av digital teknik. 
Det finns skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, oftast så att flickor har 
högre betyg. För att höja pojkarnas resultat behöver vi bl.a. efterlikna goda 
exempel på framgång. Elevernas självständiga val ska uppmuntras utifrån ett nära 
samarbete med universitet och högskolor, försöksverksamhet 
och praktiknära forskning. 
 
Grunden för utveckling av elevernas resultat ligger i undervisningens kvalitet. En 
väl utvecklad undervisning har vetenskaplig grund och kvalitetssäkras i kollegialt 
samarbete mellan lärare. Läsning är en grundbult för inlärning. Tidiga insatser och 
involvering av föräldrarna är framgångsfaktorer. 
 
Invandrade barns deltagande i förskolan är generellt lägre. Med ökande andel 
invandrare i kommunen behöver FG utveckla sätt att nå invandrade familjer med 
information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte. 
Under 2022 är läge att utvärdera Covidpandemin effekter på studieresultat och 

kompensatoriska insatser samt utvärdera positiva lärdomar från pandemin 
avseende distansundervisning. Kan distansundervisning i framtiden vara en 
möjlighet att utnyttja och i så fall hur och i vilka fall. 
 
Det finns i Sverige en trend att en sjunkande andel av skolpengen går till 
läromedel. Nämnden önskar en redovisning av hur tillgången till och kvaliteten på 
läromedel säkerställs i Kungsbacka. 
 
Lokala initiativ ska uppmuntras i alla våra verksamheter, med stöd av såväl intern 
som extern forskning. Samarbete mellan förskola/skola och företag och 
civilsamhället ska stödjas. Det är viktigt att skolan ger kunskap om, och beredskap 
för krissituationer, och att detta återkommande övas.  

  
7. Interna processer, styrning och ledning 

Vi ska aktivt fortsätta att söka och vara öppna för intryck från forskning och 
framgångsrika skolmiljöer. Arbetet med “From Great to Excellent” är nu väl inne i 
sitt genomförande och det är dags att öppna för influenser från andra länder som 
blivit kända för sina framgångsrika skolor. Exempel finns även inom landet, där 
andra framgångsrika kommuner kan studeras. Syftet är att få kunskaper som kan 
omsättas och bli till verktyg för att utveckla vår skola. 
 
Det finns nu klasser med särskild inriktning till exempel för idrott och estetiskt 
innehåll. Nämnden vill att motsvarande möjligheter ges även till elever med 
särskilt intresse inom ämnen som matematik och teknik. Grundskolor med MA-
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NO-inriktning finns i t ex Linköping och Spånga m fl Stockholmskommuner. 
Nämnden vill studera upplägget för att hitta en möjlig väg framåt mot denna 
inriktning i Kungsbacka. 
 
Utbudet av moderna språk har minskat. Nämnden vill ha en redovisning om vilka 
åtgärder som vidtas för att öka intresset främst för tyska och franska.  
Försök med alternativa styrformer och konkurrensutsättning ska stimuleras. 
Fristående verksamheter ska främjas.  
 
För skolans system bör skapas öppna gränssnitt API för att ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation.  
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så de är på minst samma 
nivå? 
  
8. Lokalförsörjning 

Vi är en kommun med växande befolkning, vilket medför att nämndens 
verksamheter kontinuerligt har behov av nya lokaler, men även av att ställa om 
lokaler och att renovera och upprusta så att vi kan möta kraven på goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vår snabba utveckling kräver att vi 
ibland hanterar lokalfrågan med tillfälliga lösningar med samma funktionalitet 
som permanenta lösningar. Även det löpande underhållet behöver förbättras. 
Utvecklat samarbete med Service är en förutsättning för att lyckas. 
Våra lokaler skall användas effektivt. Det innebär samutnyttjande med andra 
förvaltningar.  
 
Barn och elever ska, om möjligt, erbjudas plats där vårdnadshavaren önskar. 
Skolchefen har uppdraget att definiera enheternas kapacitet. 
Samplanering skall ske med andra kommunala förvaltningar för bästa 
resursutnyttjande.  

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Detta gäller såväl nuvarande som kommande byggnader.  
  

9. Ekonomi 
Det finns orosmoln kring den framtida ekonomin. Den främsta orsaken till detta är 
ökande antal unga och äldre samt relativt färre som bidrar med skatt. Det finns 
också stor osäkerhet om effekterna av pågående pandemi. Ett framgångsrikt 
budgetarbete kräver effektiviseringar. Verksamheter måste kritiskt granskas och 
omprövas. Kreativitet och nytänkande skall utmanas och uppmuntras. Genom att 
ständigt 
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Att skapa öppna gränssnitt (API) till skolans system skulle ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t.ex. schemainformation. 
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så att de är minst på samma 
nivå? 

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Arbetet med kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete ska genomföras utan försämringar. S.k. fria nyttigheter ska 
synliggöras och i möjligaste mån bli påverkbara för cheferna längst fram i linjen. Vi 
ska erbjuda kommuninnevånarna allt bättre utbyte för sina skattepengar. 
 
Under förvaltningschefen styrs skolor och förskolor av en organisation med tre 
geografiskt indelade områden. Det är nämndens vilja och förväntning att resurser 
inom vart och ett av områdena och varje skola styrs så att olika förutsättningar ges 
lika möjligheter att nå målen. Detta utesluter att den s.k. elevpeng, som fastställs i 
ekonomistyrsystemet, direkt förs ut till enheterna. Elevpengen är en metod att 
allokera en total resurs hos cheferna i olika led, som dessa har skyldighet att 
hantera enligt denna skrivning. 
 
Nämnden beslutar, efter förslag från förvaltningschefen, om resursfördelningen 
mellan Förskola/pedagogisk omsorg, Förskoleklass, Fritidsverksamhet, 
Grundskola, Särskola och Förvaltningsgemensamt. Inom dessa delområden 
fastställer förvaltningschefen fördelningsnycklar och detaljbudget. 
Ekonomistyrningen ska utvecklas så att de verksamhetsnära chefernas inflytande 
över hela kostnadsmassan ökar. Förvaltningschefen ska med ledning av detta 
dokument lägga ett balanserat förslag till ramfördelning. 
  

 



 
 

 

 

 

Mål och inriktning med direktiv 2022 

Socialdemokraterna har alltid satt kunskap och utbildning som en högt prioriterad fråga och i grunden en förutsättning för 
demokrati och jämlikhet. För oss är socialdemokrater är det självklart med en likvärdig skola för alla. Alla barns möjlighet 
att nå sina drömmars mål är själva grunden för den jämlikhet som vi strävar efter i den svenska modellen. Idag är klyftorna 
mellan olika barns skolresultat utifrån adress och föräldrars utbildning alldeles för stora. Kungsbacka kommun  ska bli den 
bästa kommunen att växa upp i oavsett föräldrars inkomst eller utbildning. 

Skolan ska anställa en rad yrkeskategorier som kan avlasta lärarna, till exempel lärarassistenter, klassmentorer, IT-tekniker, 
skolkuratorer och socialpedagoger. Trygghet i skolan innebär att alla barn ska kunna träffa personal på sin egen skola med 
kompetens att ge dem stöd även utanför klassrummet. 

Vi har idag en kompetent lärarkår med en hög andel legitimerade lärare. Vi vet att utan fortbildning och kunskaps så 
kommer vår lärarkår på sikt inte hålla den höga standard de har idag. Kopplat till detta ser vi också behovet av ett ökat 
samarbete mellan lärare, där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett prioriterat inslag i vardagen. Med en sådan satsning är 
vi säkra på att också eleverna gynnas och att det avspeglas i resultaten i skolan. 

Förutom detta vill vi verka för att fler vuxna ska finnas för våra barn i skolan och förskolan. Fler vuxna innebär att vi kan 
förbättra tryggheten i våra skolmiljöer och även underlätta för våra lärare i det arbete som inte är pedagogiskt. Grunden för 
en tryggare framtid lägger vi i skolan. Det ska ges möjlighet att bli sitt allra bästa jag. Det innebär att alla ska ges 
förutsättningar för att känna framtidstro. Samhällsbygget startar i en stimulerande skolmiljö. Det är i mötet mellan pedagog 
och elev som kunskap formas. 

Intraprenaden är en självständig resultatenhet inom ramen för den kommunala förvaltningen med utökat ansvar och 
befogenheter. Intraprenad borde kunna testas inom förskolan.  
 
Följande målområden och direktiv  vill Socialdemokraterna förstärka 2022.  
 
 
Stärk skolans demokratiuppdrag 
Sveriges regering har aviserat att fokus 2020 0ch 2021 kommer att vara att genomgår en nationell kraftsamling för att 
säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. 
Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner för att verka för en demokratisk 
utveckling med förstärkta förutsättningar för medborgare att vara delaktiga och det kommer under hösten 2021 genomföras 
regionala digitala demokratikonferenser med företrädare från bl and annat kommuner och andra aktörer för att samverkan i 
dessa frågor. Socialdemokraterna vill se att detta fokusområde och ska avspeglas i skolans demokratiska uppdrag utifrån 
Skollagen och att förvaltningen långsiktigt börjar utveckla former för att stärka uppdraget inom verksamheten och bereda 
möjlighet  för idéer och kreativa lösningar för hur demokratin kan uppmärksammas och skapa delaktighet bland 
ungdomarna. Socialdemokraterna har skrivit en omfattande demokratimotion under våren 2021 som borde ligga till grund 
för vidareutveckling av dessa frågor inom ramen för kommunens helhetssatsning på demokratifrågor.  
 



 
 

 

Socialdemokraterna vill därför att skolan demokratiuppdrag blir ett målområde under 2022. 
 
 
 
Fria pedagogiska måltider. Det är viktigt att finnas där för ungdomarna och att de känner en närhet och 
tillgänglighet för en dialog och samtal när behovet finns 

 
Fysisk aktivitet och en mätt mage har en stor inverkan på vår förmåga att ta till oss kunskap. Därför vill vi 
Socialdemokrater att mer fysisk aktivitet kommer in under skoldagen. Vi vill också att alla skolbarn ska ha möjlighet att få 
frukost i skolan. Med en mer närvarande elevhälsa, assistenter och ökade resurser till fritids vill vi Socialdemokrater bidra 
till att ge eleverna trygghet och stöd med sådant som inte bara har med undervisningen att göra. Vi vill inrätta 
lärarassistenter som stöd till eleverna mellan lektionerna och som en naturlig länk till elevhälsan, föreningslivet och 
fritidsgårdarna. 
Alla skolor i Kungsbacka ska erbjuda barnen fysisk aktivitet varje dag eftersom rörelse gör att barnen mår bättre, lär sig 
bättre och har lättare att koncentrera sig. 

Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde för förskolan och grundskolan. 

 

Personalsatsningar genom att erbjuda individuell kompetensutveckling för personal samt fokus på att 
höja personalens grundutbildning  
Socialdemokraterna vill ha ett kompetenslyft inom Kungsbacka kommun. Vi har lagt en omfattande motion om det i 
kommunfullmäktige och inom förskola och grundskola vill vi fortsätta med den linjen där både personalens 
grundutbildning och generell kompetensutveckling ska ligga till grund för den satsningen. En stor 
forskningssammanställning, gjord av Folkhälsomyndigheten och CES (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin) 
2017, visar att denna investering, i form av kompetensutveckling för personalen, kan främja barnens kognitiva och sociala 
utveckling och minskar risken för psykiska problem. 
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde för förskolan. 
 

Personaltätheten ska höjas för arbetsmiljöns skull. 
Socialdemokraterna har tagit del av Lärarförbundets och Kommunals enkätundersökning som gick ut till deras 
medlemmar i förskolan under oktober 2020. Undersökningen visade på stora brister i arbetsmiljön där planeringstiden 
ansågs otillräcklig och där nära hälften av de svarande ansåg att de inte kunde tillgodogöra barnens behov enligt kraven i 
skollagen och gällande läroplan. Detta är givetvis oacceptabelt och drabbar barnen men också personalens arbetsmiljö, som 
specifikt lyfts fram i undersökningen. Att kunna ta ut sin rast och möjlighet till paus är skall det finnas förutsättningar för. 
Personaltätheten behöver höjas så att arbetsmiljön förbättras för förskolans och grundskolans personal.  
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde för förskolan. 
 
  

Satsa på intraprenader för att främja delaktighet för medarbetare, utveckla verksamheten tillsammans. 
Socialdemokraterna vill främja välfärdsutveckling inom kommunens regi genom att satsa på intraprenadmöjligheter för 
förskola- och grundskola. Intraprenadverksamheten möjliggör en förbättrad möjlighet för personalen att medverka till 
verksamhetens utveckling och effektivitet. Socialdemokraterna vill att förvaltningen påbörjar en process med en långsiktig 



 
 

satsning på intraprenader med fokus på att utveckla en driftsform inom kommunal regi där verksamheten får möjligheten 
att profilera sin verksamhet och utveckla dels den pedagogiska grunden och ledarskapet samt medarbetarskapet. 
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde för förskolan och grundskolan. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Förstärkta rutiner och personalresurser för att hantera rutiner vid övergång från förskola till skola 
 
Rutiner för övergång från förskola till skola har positiva effekter på barns psykiska hälsa och kognitiva utveckling 
En stor forskningssammanställning, gjord av Folkhälsomyndigheten och CES (Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin) 2017, visar att rutiner för övergång från förskola till skola ger bättre skolresultat samt förbättrar barns 
psykiska hälsa och kognitiva utveckling. Även Skolverket har utformat rekommendationer i form av 
stödmaterial som rekommendationer för rutiner för övergångar inom skolverksamheter och mellan skolformerna.  
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde som kan utvecklas. 
 
Elevhälsan  
 
I dialog med elevhälsan ska förvaltningen applicera satsningen på bästa möjliga sätt eftersom verksamheten har god 
kännedom kring hur prioriteringen på bästa sätt kan implementeras eftersom man möter ungdomarna och ser behoven och 
vet hur satsningen kan utformas på bästa sätt för att öka måluppfyllelsen om en elevhälsa som jobbar hälsofrämjande och 
förebyggande för våra ungdomar.  
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde som kan utvecklas. 
Direktiv till förvaltningen,  presentation vilka nya insatser planeras under 2022. Redovisning 1:a kvartalet 2022. 
 
 
 

 
Johan Tolinsson ( S) 2:e vice ordförande Förskola& grundskola 
Jan Byvik ( S) ledamot Förskola& grundskola 
Ann- Louise Lundqvist ( S) ersättare Förskola& grundskola 
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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 
 



 
 

Datum 

2021-10-12 
Diarienummer 

FG 2021-01153 

 
 

 
 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
Bitr Förvaltningschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
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%), 
   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, 
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   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.  

 

Förskola 

Grundbelopp 
kommunal 
2021 

Grundbelopp 
kommunal  
2022 

Grundbelopp 
fristående  
2021 

Grundbelopp 
fristående  
2022 

Förskola 1-2 år 112 731 115 037 158 110 162 648 

Förskola 3-5 år 90 185 92 030 130 747 134 598 

Pedagogisk omsorg 1-2 år  147 916 150 871 145 632 148 752 

Pedagogisk omsorg 3-5 år  120 817 123 181 119 360 121 917 

Kompensation allmän förskola     2 743 2 812 

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 54 809 

Pedagogisk omsorg fritids åk 4-6 29 145 29 636 23 008 23 358 

Fritidshem åk F-3 38 828 39 399 53 743 54 694 

Fritidshem åk 4-6 19 414 19 700 28 446 28 922 

Fritidshem integrerad särskoleelev åk F-6 nivå 2                  114 158 115 838  136 038 139 198 

Fritidshem integrerad särskoleelev åk F-6 nivå 1  146 636 148 796  172 427 176 213 

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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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, 2021-10-12 

Beslutet skickas till 
Fristående verksamhet, Linda Elggren 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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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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§ 121 Dnr 2021-01072 
Initiativärende (S). Extra städning i skolor/covidpengar 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att frågan ska beredas i 
abetsutskottet.   

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har väckt initiativärende på nämnd.  

Under våren gjordes en beställning till serviceförvaltningen på städning av bord i 
skolorna. Städningen görs inte längre och nu ökar smittan igen. Frågan om vi ska 
återuppta städningen eller göra någon annan åtgärd bör beredas i arbetsutskottet.  

Skolchefen svar: Lokalvårdarna blev sjukskrivna på grund av den extra 
arbetsuppgiften och man fick svårt att rekrytera personal. Det finns lite evidens på att 
smittspridningen sker via ytor. Förvaltningen förser alla klassrum med sprayflaskor 
och dukar så att eleverna kan torka ytorna själva.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att frågan tas till arbetsutskottet för 
beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt 
förslag och finner att nämnden 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. 

 



 
 

Datum 

2021-10-13 
Diarienummer 

FG 2020-01800 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 
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Förskola & Grundskolas planering för digitalisering 

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

Sammanfattning av ärendet 
Samhället befinner sig i en digital transformation, som förändrar beteenden och tillgodoser behov på 
nya sätt. Skolväsendets digitala transformation är en process som består av flera delar som intimt 
hänger samman. Det handlar både om att digitalisera administrativa processer som 
resultatuppföljningar och pedagogisk dokumentation och att använda digitaliseringens möjligheter i 
undervisningen för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 
 
Förvaltningens nuläge, mål och handlingsplan beskrivs i dokumentet Digitalisering Förskola och 
grundskola 2022–2025 som ersätter tidigare Plan för digitalisering i utbildningen. Dokumentet 
beskriver insatser och riktning för huvudmannens arbete kring digitalisering.  
 
På förvaltningsnivå skapas förutsättningar och stöd för verksamheten att driva utveckling kring 
digitalisering mot de nationella målen: 

 Digital kompetens för alla i skolväsendet 
 Likvärdig tillgång och användning  
 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

 
Varje förskola och skola ansvarar i sin tur för att driva utveckling i linje med huvudmannens riktning 
och prioriteringar. 
 
Genomförandet av LIKA, som är ett utvärderingsverktyg, visar att FG ligger väl i linje med övriga 
Sverige inom digitalisering. Vi har utvecklad infrastruktur i form av bredband, wifi, projektorer och 
IT-verktyg hos elever och pedagoger. Vi har genomfört och genomför många kompetensutbildning 
satsningar inom området. Genomgående i uppföljningen är att en del skolor och förskolor har kommit 
långt i sin digitalisering, medan det på andra skolor krävs stora insatser för att nå målen i den 
nationella strategin.  
 
Arbetet behöver fortsätta inom följande identifierade utvecklingsområden  

 Likvärdighet 
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 2 (2) 

 

 Systematiskt kvalitetsarbetet 
 Kompetens och ändamålsenlig pedagogisk användning 
 Forskning och beprövad erfarenhet 
 Digitala verktyg och resurser 

 
Handlingsplanen Digitalisering FG 2022-2025 beskriver vilka insatser och projekt som är pågående 
och planerade inom de identifierade utvecklingsområden. Den kommer att uppdateras kontinuerligt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 

Digitalisering Förskola & Grundskola 2022-2025, 2021-10-13 

Handlingsplan Digitalisering FG 2022-2025, 2021-10-13 

Beslutet skickas till 
Kommunikatör FG 

 

 

Maria Andersson 

Skolchef  
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Vad vi ska göra Hur vi ska göra
Utveckla digital 
kompetens hos barn 
och elever

Utbildningsmaterial skapas för att stärka elevernas kompetens i 
Digitalt skapande och programmering. Utbildningsbyrån.

STL – Skriva sig Till 
Lärande

Erbjuda STL-utbildning till de skolor som ej genomfört den. 

Mera digital, 
Kungsbacka

Utveckla ett digitalt stöd för invånare i alla åldrar i samarbete 
med bibilioteken. Mera Digital 

Digitalisering i SKA
Följa upp barn/elevers, pedagogers och vårdnadshavares 
digitala kompetens och användning i SKA.

Förstärkt digital 
kompetens hos ledare

Utbildningsmaterial för att stödja ledarnas kompetens rörande 
digitala möten och verksamhetens dokumentation. 
Utbildningsbyrån

Förstärkt digital 
kompetens för 
pedagoger

Utbildningsmaterial för pedagoger bland annat inom 
grundläggande digital kompetens och  nätetikett. 
Utbildningsbyrån.

Använda VR för att 
öka närvaro. 

Utveckla en VR-lösning, Inclubit-360, som gör det möjligt för en 
elev att delta i den ordinarie undervisningen som sker i 
klassrummet trots att den befinner sig på annan plats, pga 
sjukdom mm. 

Ämnesteams - för 
samarbete mellan 
ämneslärare

Utveckla arbetet med att Via Office 365, "ÄmnesTeams" 
erbjuds samarbetsytor för respektive skolämnen.
Detta för ökad delakultur, stärkt likvärdighet och höjd kvalitet i 
undervisningen. Utbildningsbyrån - Ämnesteams

VR ”Multiplay 360” VR 
pilotskola

AI för skolan
Samla data kring elever som inte når målen för att med AI 
kunna hitta mönster för att stötta eleverna tidigare. 

Uppdatering 
projektorer

Uppdatering av projektorer enligt standard i alla klasssrum.

Handlingsplan Digitalisering FG 2022-2025



Datorer 1–1 från åk 2
Alla elever åk 2-5 har tillgång till var sitt digitala verktyg. Ökning 
av antalet verktyg i verksamheten. I samband med insatsen för 
årkurs 2 genomförs kompetensutv. för pedagoger i STL.

Centrala rutiner för 
incidenthantering 

Centrala rutiner relaterade till användning av digital teknik 
behöver upprättas, uppdateras och förankras. Personal i 
verksamheten ska veta hur de ska hantera att systemen är nere 
och incidentrappportering.

Köp av appar till 
elev/verksamhets 
iPads

Nya rutiner när  App Store är borttaget från 
elev/verksamhetsverktyg. Inköp av appar sker centralt och 
distribueras via Företagsportalen.

Privacy shields och 
schrems II domen

Utredning av hur Schrems II domen  påverkar förvaltningens 
infrastruktur. 

Kryptering Office 365 
steg 2

Skolfederationen 
Införande av skolfederation för förenklad kontohantering och 
uppföljning av användare

Digital licenshantering 
läromedel EGIL

Tillsammans med GR utveckla köp och distribution av digitala 
läromedel och införa EGIL för att hantera användarkonton.

Digitala nationella 
prov

Digitala prov – planera för och skapa förutsättningar för att 
nyttja digitala prov och kunna genomföra NP i Skolverkets 
plattform. Hela årskurser behöver kunna strömma bild/ljud 
samtidigt.

Digitala läromedel

Öka användningen av digitala läromedel genom att bland annat 
skapa ett digitalt stödmaterial för att komma igång, uppmuntra 
dela-kultur och skapa en utvärderingsmodell av olika 
läromedel. 

Förskolans 
barn/elevhälsa blir 
digital

Förskolans barn- och elevhälsa kan hantera kommunikation och 
dokumentation digitalt på ett säkert sätt. 

System för elevhälsa Upphandla system för elevhälsa och implementera det. 

Bibliotekssystem
Upphandla och implentera system för elevhälsa och 
implementera det.

Schemasystem Upphandla och implementera system för elevhäsla och 

IoT Hubb skola
Forskningsprojekt finanserat av Vinnova för att att undersöka 
hur IoT kan användas inom skolan. Knutet till RISE och 
Stockholms universitet. 

FDLIS
Forskningsprojekt i digitalisering och lärande i skolan 
gemensamt med region Halland, Högskolan i Halmstad och 
kommuner i Halland. 



AI i digitala läromedel 
– ULF-projekt

Forskningprojekt kring ett adaptivt läromedel i matematik i 
klassrumsituationen. Knutet till Göteborgs universitet.

Användning av LIKA 
Ledning 

Användning av LIKA ledning som verktyg i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Utvärderingsmodell av 
elevernas digitala 
kompetens

Följa elevernas digitala kompetens och digitala användning 
genom att införa en ny utvärderingsmodell. 

LIKA-uppföljning med 
verksamhetschefer PO



uppdaterad 2021-09-03
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Digitalt lärandestöd 2022 2023 1.1 x x

Digitalt & pedagogiskt 
lärandestöd

2018 2025 1.1 x x

KFT, KLK, FG 2022 1.1

Kvalitet & Utveckling 2022 1.2 x

Digitalt lärandestöd 2020 2023 1.2

Digitalt lärandestöd 2019 2022 1.3 x

Digitalt lärandestöd 2021 2022 1.3 x

Digitalt lärandestöd 2021 2023 1.3 x

Digitalt lärandestöd 2022 1.3

Digitalt lärandestöd 2021 2026 1.3 x x

Digitalt 
lärandestöd/Digitalt 
Center

2021 2022 2.1



Digitalt och 
pedagogiskt  
lärandestöd

2022 2026 2.1 x x

Digitalt 
lärandestöd/Digitalt 
Center

2021 2023 2.2

Digitalt lärandestöd/ 
Digitalt Center

2022 2023 2.2

Digitalt lärandestöd/ 
Myndighet & stöd

2021 2022 2.2

Digitalt lärandestöd & 
Myndighet & stöd

2021 2021 2.2

Digitalt 
lärandestöd/Digitalt 
Center

2022 2024 2.2

Digitalt lärandestöd & 
Digitalt Center

2021 2023 2.3

Digitalt lärandestöd 2019 2024 2.3 x

Kvalitet & Utveckling 2023 2024 2.3 x x x

Kvalitet & Utveckling 2022 2022 2.4

Upphandling/Kvalitet 
& Utveckling

2022 2023 2.4

Upphandling/Kvalitet 
& Utveckling

2021 2022 2.4

Upphandling/Kvalitet 
& Utveckling

2022 2022 2.4

Kvalitet & Utveckling 2019 2021 3.1

Kvalitet & Utveckling 2018 2021 3.1



Kvalitet & Utveckling 2019 2021 3.1 x x

Digitalt lärandestöd 2019 2025 3.2 x

2023 2023 3.2 x



Status

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Ej startad

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Ej startad

Ej startad

Pågår enligt plan



Ej startad

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Ej startad

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Ej startad

Ej startad

Pågående enligt plan

Pågående enligt plan

Ej startad

Pågår enligt plan

Pågår enligt plan



Pågår enligt plan

Pågår enligt plan

Ej startad
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1 Inledning 

Samhället befinner sig i en digital transformation, som förändrar beteenden och tillgodoser behov på nya sätt. 
Skolväsendets digitala transformation är en process som består av flera delar som intimt hänger samman. Det 
handlar både om att digitalisera administrativa processer som resultatuppföljningar och pedagogisk 
dokumentation och att använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen för att främja 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 

Digitalisering Förskola och grundskola 2022–2025 ersätter tidigare Plan för digitalisering i utbildningen1. 
Dokumentet beskriver insatser och riktning för huvudmannens arbete kring digitalisering. Varje förskola och 
skola ansvarar i sin tur för att driva utveckling i linje med huvudmannens riktning och prioriteringar.  
 

2 Strategier och målområden 

Skolans digitaliseringsarbete styrs av ett flertal olika strategier och mål på olika nivåer, både nationella, 
kommunfullmäktiges strategier och mål och förvaltningens mål. När det gäller skolans digitalisering är 
uppdraget utvidgat jämfört med övriga kommunala förvaltningars arbete. Digitalisering inom skola, utöver 
att handla om förvaltningens digitalisering av administration, utgör också en del av verksamhetens 
kärnuppdrag eftersom skolans läroplaner och kursplaner innehåller specifika skrivningar som handlar om att 
eleverna ska utveckla digital kompetens.  

 

2.1 Nationell strategi 
2017 antog regeringen Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet2 med mål som varje huvudman 
ansvarar för att uppnå, och dessa mål används som ramverk i arbetet med detta dokument. För att realisera 
målen i den nationella strategin tog SKR 2019 fram #skolDigiplan3, en nationell handlingsplan med initiativ 
som skall stödja huvudmännens arbete med att nå målen. Vidare utkom SKR 2020 med ett praktiskt stöd för 
huvudmannen för att skapa förutsättningar för skolans digitala utveckling, Skoldigiguide4. 

Det övergripande målet med den nationella strategin är att skolväsendet ska ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter och öka jämlikheten så att alla barn och elever får möjlighet att lära av och med digital teknik. 
Alla barn och elever ska uppnå en adekvat digital kompetens, och kunskapsutveckling och likvärdighet ska 
stärkas. 
 
Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål:  

Fokusområde 1: Digital 
kompetens för alla i skolväsendet 

 

Fokusområde 2: Likvärdig 
tillgång och användning 

Fokusområde 3: Forskning och 
uppföljning kring digitaliseringens 
möjligheter  

Mål 

Mål: Alla barn och elever ska utveckla en 
adekvat digital kompetens. Det ska finnas en 
digital likvärdighet i det svenska 
skolväsendet. 

Mål: Barn, elever och personal ska ha god 
och likvärdig tillgång till digitala verktyg 
och resurser i syfte att förbättra utbildningen 
och effektivisera verksamheten 

Mål: Forskning och uppföljning som stödjer 
utveckling av verksamheter och insatser ska 
genomföras med syfte att bidra till ökad 
måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens. 

Delmål 

                                                   
1 Plan för digitalisering i utbildningen, Förskola och Grundskola 2019-2022, 
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/DL/Delade%20dokument/Plan%20for%20digitalisering%20i%20utbil
dningen1.pdf (2021-09-14) 
2 Utbildningsdepartementet, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, 
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-
for-skolvasendet.pdf (2021-06-03). 
3 SKR, #skolDigiplan, https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-773-2.pdf (2021-06-03) 
4 SKR, Skoldigiguide, https://rapporter.skr.se/skoldigiguide.html (2021-08-27) 

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/DL/Delade%20dokument/Plan%20for%20digitalisering%20i%20utbildningen1.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/DL/Delade%20dokument/Plan%20for%20digitalisering%20i%20utbildningen1.pdf
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-773-2.pdf
https://rapporter.skr.se/skoldigiguide.html


  Sida 4 av 9 

  

Digitalisering Förskola & Grundskola 2022 - 2025 

1.1 Barn och elever ska i alla delar av 
skolväsendet ges förutsättningar att utveckla 
adekvat digital kompetens 

2.1 Barn, elever och personal som arbetar 
med barn och elever ska ha tillgång till 
digitala verktyg utifrån sina behov och 
förutsättningar. 

3.1 Forskning om digitaliseringens påverkan på 
undervisningen och lärande ska genomföras och 
stödja utveckling av verksamheter och insatser. 

1.2 Rektorer och huvudmän ska ha förmåga 
att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete 
i verksamheterna. 

2.2 Det ska finnas ändamålsenlig 
infrastruktur samt teknisk och pedagogisk 
support i verksamheten. 

3.2 Uppföljning av digitaliseringsarbetet i 
skolväsendet ska genomföras och stödja 
utveckling av verksamheter och insatser. 

1.3 Personal som arbetar med barn och 
elever ska ha kompetens att välja och 
använda ändamålsenliga digitala verktyg i 
utbildningen. 

 

2.3 De digitala lärresurser som används i 
undervisningen ska vara ändamålsenliga och 
medföra att teknikens möjligheter kan 
utnyttjas effektivt. 

2.4 Digitaliseringen ska användas för att 
underlätta personalens arbetssituation i fråga 
om undervisning och administration. 

 

2.2 Kungsbacka kommuns vision och strategi 
I Kungsbacka kommuns vision och Digitala strategi5 anges en kommunövergripande riktning för arbetet med 
digital utveckling: 

1. Kommunfullmäktige har fastställt fem mål med tillhörande delmål, med utgångspunkt i visionen för 
20306. Av dessa är följande relevanta för skolans digitalisering. 

a. I Kungsbacka utvecklas vi hela livet. Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla 
kapacitet och god självkänsla. 

b. Ett medskapande samhälle och öppen attityd. Digitaliseringen gör att vi hittar smartare 
tjänster och effektivare arbetssätt 

2. Kommunens övergripande Digitala strategi ger stöd och vägledning i planering och genomförande 
av våra verksamheters digitala utveckling. Den beskriver bland annat strategier för arbetet med 
infrastruktur, verksamhetssystem och användarcentrerad utveckling.  

 

2.3 Förskola & Grundskolas mål 
Utifrån nämndmålet "Undervisningen ska utgå från positiva förväntningar för hög måluppfyllelse" har FG 
fastställt tre övergripande fokusområden för arbete med högre måluppfyllelse 2020–2025: Jämställd 
utbildning, Matematiskt lärande och Utbildningens kvalitet. Digitalisering är ett verktyg i arbetet med att 
utveckla de övergripande fokusområdena och ska ses som en hävstång i arbetet med att nå högre 
måluppfyllelse.  

På förvaltningsnivå skapas förutsättningar och stöd för verksamheten att driva utveckling kring digitalisering 
mot de nationella målen.  

 

 

  

                                                   
5 Digital strategi, https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-kommunstyrelsens-
forvaltning/ODMPublished/1590/Digital%20strategi.pdf (2021-09-14) 
6 Kommunfullmäktiges mål, https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Mal/ (2021-06-09) 

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-kommunstyrelsens-forvaltning/ODMPublished/1590/Digital%20strategi.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-kommunstyrelsens-forvaltning/ODMPublished/1590/Digital%20strategi.pdf
https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Mal/
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3 Lägesbeskrivning  

Utifrån målen i strategin har vi föjande inriktningsbeslut och stöd på plats i Kungsbacka. Inom förvaltningen 
används SKL:s skattningsverktyg LIKA Ledning vilket är ett självvärderande verktyg för utvärdering och 
utveckling av förskolans och skolans digitalisering.  

3.1 Digital kompetens för alla i skolväsendet  
 Digitala utbildningar erbjuds via Utbildningsbyrån för att chefer och medarbetare ska kunna utveckla 

kompetens oberoende av tid och rum. 
 Enheten Digitalt lärandestöd uppdrag är att främja digital utveckling. Enheten skapar material för, 

och genomför, olika typer av fortbildning och erbjuder pedagogisk support och processtöd för hela 
verksamheten. 

 Insatser för att säkerställa att den digitala kompetensen som krävs för att genomföra digitala prov 
finns hos personal och elever genomförs.  

 STL, Skriva sig till Lärande, används som metod på 10 skolor samt på Enheten för flerspråkigt 
lärande.  
 

3.2 Likvärdig tillgång och användning 
Digitala verktyg 

 Framtagen standard för tillgång och hantering avseende digitala verktyg till personal och elever, 
samt AV-utrustning i lärmiljöer7. 

 Ekonom och chef gör ekonomisk plan för att säkerställa att inköp av verktyg görs så att tillgången är 
stabil över tid.  

Digitala lärresurser 

 Inköp av förvaltningsövergripande licenser på tjänster för säkerställa de grundsläggande behov som 
verksamheterna behöver ha inom språk- läs- och skrivutvecklingen, flerspråkighet, digital provtjänst 
för NP och en kunskapstjänst som erbjuder en tillförlitlig källa.  

 Inköp av digitala läromedel görs av rektor utifrån den verksamhetens behov.  
 Central managering av barn/elev-iPads för enkel och säker hantering av appar. 
 Förvaltningen förbereder för en effektivare digital administration genom EGIL, en digital tjänst för 

licenshantering inom Göteborgsregionen. 
 Alla digitala resurser som används inom förvaltningen GDPR-säkras, och presenteras i FG Digitala 

resurser8.  
 IT-karta beskriver gemensamma digitala resurser och hur dessa ska användas9   

Kommunikation 

 Kommunikationsplan beskriver vilka digitala kanaler som ska användas utifrån målgrupp, syfte och 
sammanhang10  

 

                                                   
7 FG Standard digitala verktyg och AV-utrustning. 
8 FG Digitala resurser, https://apps.powerapps.com/play/691d04a0-57b9-4bb7-a5a7-
1a30e6291318?source=teamsopenwebsite&screenColor=rgba(0%2C%20176%2C%20240%2C%201)&hint=71e2391d-
912c-4b7b-aed7-f40bf2af3093 (2021-09-03) 
9   FG IT-karta över våra system 200303, 
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/DL/Delade%20dokument/FG%20IT%20karta%20%C3%B6ver%20v
%C3%A5ra%20system%20200303%20.pdf (2021-09-03)            
10 Riktlinjer kommunikation inom FG_181213 https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-
forskola-grundskola/ODMPublished/1128/Riktlinjer%20kommunikation%20inom%20FG_181213.pdf (2021-09-03) 

https://apps.powerapps.com/play/691d04a0-57b9-4bb7-a5a7-1a30e6291318?source=teamsopenwebsite&screenColor=rgba(0%2C%20176%2C%20240%2C%201)&hint=71e2391d-912c-4b7b-aed7-f40bf2af3093
https://apps.powerapps.com/play/691d04a0-57b9-4bb7-a5a7-1a30e6291318?source=teamsopenwebsite&screenColor=rgba(0%2C%20176%2C%20240%2C%201)&hint=71e2391d-912c-4b7b-aed7-f40bf2af3093
https://apps.powerapps.com/play/691d04a0-57b9-4bb7-a5a7-1a30e6291318?source=teamsopenwebsite&screenColor=rgba(0%2C%20176%2C%20240%2C%201)&hint=71e2391d-912c-4b7b-aed7-f40bf2af3093
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/DL/Delade%20dokument/FG%20IT%20karta%20%C3%B6ver%20v%C3%A5ra%20system%20200303%20.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/DL/Delade%20dokument/FG%20IT%20karta%20%C3%B6ver%20v%C3%A5ra%20system%20200303%20.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-forskola-grundskola/ODMPublished/1128/Riktlinjer%20kommunikation%20inom%20FG_181213.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-forskola-grundskola/ODMPublished/1128/Riktlinjer%20kommunikation%20inom%20FG_181213.pdf
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Teknisk och pedagogisk support 

 Kungsbacka kommun arbetar enligt en kommungemensam modell för digitala tjänster och system 
för att säkra verksamhetssystemens förvaltning och utveckling11. 

 Säkra upp likvärdig support för personal inom förvaltningen genom ärendehantering via Service 
Direkt.  

 Superanvändare och systemadministratörer för att fördela arbetsuppgifter i organisationen.   
 Uppdragsbeskrivning för IKT-pedagoguppdraget, ett stöd för att säkra tillgång till digital pedagogisk 

support.12  

3.3 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens 
möjligheter  

 LIKA Ledning genomförs årligen på alla förskolor/skolor som underlag för huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete.  

 Ett flertal forskning/samarbete med andra kommuner och organisationer sker kring digitalisering och 
lärande.  

 

3.4 Uppföljning och resultat av LIKA-skattning 2020/2021 
LIKA-ledning är ett självskattningsverktyg som SKR har tagit fram som ett stöd för att utvärdera och 
utveckla digitaliseringen i förskola och grundskola. Värderingen är indelad i fyra kategorier: Ledning, 
Infrastruktur, Kompetens och Användning. LIKA-ledning genomförs obligatoriskt en gång årligen i både 
förskola och grundskola.  

Följande områden identifierades som utvecklingsområden 2020: 

 Skapa samsyn bland medarbetare kring adekvat digital kompetens samt hur och med vilka medel 
detta uppnås. 

 Utarbeta en lokal digitaliserings- och utvärderingsplan som utgår ifrån identifierade behov i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

 Integrera digitaliseringen i pågående utvecklingsprocesser.  

 Skapa en lokal plan för försörjning och uppgradering av digitala verktyg och resurser. 

 Följa upp användandet av digitala verktyg och metoder i det systematiska kvalitetsarbetet.    

 
En jämförelse av resultaten för identifierade indikatorer 2020 med resultaten i LIKA 2021 visar en positiv 
utveckling när det gäller att Skapa en lokal plan för försörjning och uppgradering av digitala verktyg och 
resurser.   
När det gäller att Integrera digitalisering i pågående utvecklingsprocesser och Skapa samsyn kring vad 
adekvat digital kompetens är och med vilka medel detta kan uppnås har man kommit långt i ett av 
kommunens tre pedagogiska områden, medan man i övriga två ligger kvar på samma nivå som 2020. På en 
del specifika skolor verkar man till och med ha backat i utvecklingen.  
Man kan i resultaten se att insatser behövs för att säkerställa att varje enhet utarbetar en Lokal 
digitaliseringsplan som utgår ifrån identifierade behov, och som följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.  

                                                   
11Modellen för digitala tjänster och system https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra/publicera-arbetssatt-
rutiner/Documents/Modellen%20f%C3%B6r%20digitala%20tj%C3%A4nster%20och%20system%20version%202021
_1.pdf (2021-09-15) 
12 IKT-pedagog – En vägledning, https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-forskola-
grundskola/ODMPublished/3847/IKT-pedagog%20-%20En%20v%C3%A4gledning.pdf (2021-09-03) 

 

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra/publicera-arbetssatt-rutiner/Documents/Modellen%20f%C3%B6r%20digitala%20tj%C3%A4nster%20och%20system%20version%202021_1.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra/publicera-arbetssatt-rutiner/Documents/Modellen%20f%C3%B6r%20digitala%20tj%C3%A4nster%20och%20system%20version%202021_1.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra/publicera-arbetssatt-rutiner/Documents/Modellen%20f%C3%B6r%20digitala%20tj%C3%A4nster%20och%20system%20version%202021_1.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-forskola-grundskola/ODMPublished/3847/IKT-pedagog%20-%20En%20v%C3%A4gledning.pdf
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/verksamhetsstyrning-forskola-grundskola/ODMPublished/3847/IKT-pedagog%20-%20En%20v%C3%A4gledning.pdf
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Genomgående i uppföljningen är att en del skolor och förskolor har kommit långt i sin digitalisering, medan 
det på andra skolor krävs stora insatser för att nå målen i den nationella strategin.  

 

4 Identifierade utvecklingsområden 2021 

Med sikte på målen i den nationella digitaliseringsstrategin och FG:s fokusområden för att nå högre 
måluppfyllelse har nedan utvecklingsområden rörande digitalisering identifierats i analysen av LIKA 
Ledning som genomfördes juni 2021. 

 
4.1 Likvärdighet 
Många förskolor och skolor i Kungsbacka har kommit långt när det gäller att nå målen i den nationella 
strategin men likvärdigheten mellan förskolor/skolor brister.  

Vi behöver fokusera på att 

 stödja verksamheter som har lägre uppnåendegrad i LIKA Ledning  

 säkerställa att man inom varje pedagogiskt område, och mellan områden, drar lärdom av 
verksamheter som kommit långt 

 säkerställa likvärdighet när det gäller tillgången till digitala verktyg för barn och elever i hela 
ålderspannet 
 

4.2 Systematiskt kvalitetsarbete 
Skoldigiguide pekar på vikten av att uppföljning av målen är en naturlig del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Vi behöver fokusera på att 

 
 inkludera digitalisering i allt utvecklingsarbete, och följa upp hur det digitala perspektivet nyttjas i 

alla verksamhetens utvecklingsområden 

 säkerställa att varje verksamhet tar tillvara på sitt resultat från LIKA så att det blir en del av 
verksamhetens utvecklingsplan 

 följa upp barn/elevers och pedagogers syn på digital användning och utveckla utifrån resultatet 

 

4.3 Kompetens och ändamålsenlig användning 
För att kunna använda digitaliseringen som en hävstång i arbetet med att öka måluppfyllelsen är det 
avgörande att fortsatt utveckla pedagogers kompetens och på så vis öka förutsättningarna för en medveten 
ändamålsenlig pedagogisk användning av digitala möjligheter i olika lärsituationer.   

Vi behöver fokusera på att 

 öka kompetensen kring adekvat digital kompetens hos ledare och pedagoger  
 konkretisera och förtydliga hur ändamålsenlig pedagogisk användning av digitaliseringen kan bidra 

till att utveckla de tre områdena i FG:s arbete med att öka måluppfyllelsen 
 använda kollegialt lärande i hela verksamheten för att öka kompetens och utveckla en beprövad 

erfarenhet 
 att alla pedagoger har kompetens kring, och nyttjar kompensatoriska digitala lärresurser i 

undervisningen  

 säkerställa att alla verksamheter får tillgång till och kan använda (skol)biblioteket som resurs i 
arbetet med MIK, Media och InformationsKunnighet  
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 använda medarbetarsamtal för att följa upp individuell adekvat digital kompetens, och ändamålsenlig 
användning med digitala verktyg 

 utveckla kompetens kring hur man kan arbeta med Digitalt skapande och programmering i 
undervisningen. 

 säkerställa att alla skolor tillhandahåller pedagogisk support/pedagogiskt stöd i den omfattning som 
behövs för att driva utvecklingen framåt  
 

4.4  Forskning och beprövad erfarenhet 
Det finns flera samarbeten inom FG med forskningsinstitut och externa organisationer i syfte att utveckla 
användning av digital teknik som främjar lärande. Det är dock ett fåtal skolor som upprepat engagerar sig 
den här typen av insatser. Deltagande bör spridas ut, och de lärdomar man får spridas i hela verksamheten.  

Vi behöver fokusera på att 

 få fler skolor att aktivt medverka i samarbetsprojekt med forskningsinstitut/externa organisationer 
 skapa förutsättningar för en lärande profession som tar del av vetenskapliga rön och utvecklar 

användning genom beprövad erfarenhet.  

 

4.5 Digitala verktyg och resurser 
Generellt sett finns en god infrastruktur och tillgång till digitala verktyg och resurser. Det finns dock behov 
av att uppdatera verktyg så att alla verktyg uppfyller krav på säkerhet och prestanda i en modern IT-miljö. 
Utöver detta finns ett par specifika behov rörande digitala resurser i form av tjänster/system. 

Vi behöver fokusera på att 

 säkerställa att vi har tekniska och pedagogiska förutsättningar för att kunna genomföra digitala 
nationella prov enligt Skolverkets krav och plan. I samband med detta undersöka behov av att 
fortsatt ha upphandlad digital provtjänst (ex. Dugga, Exam.net) att använda löpande i 
undervisningen, i syfte att utveckla lärande, samt effektivisera lärares arbete 

 säkerställa att det finns centrala rutiner och förankra dessa i verksamheten när det gäller: hur man 
agerar när digitala tjänster är otillgängliga under en längre tid, hur man agerar vid 
informationssäkerhetsincidenter i digitala tjänster, och vad som gäller för livscykelhantering av 
digitala verktyg (inköp, avveckling, reparationer etc).  

 säkerställa att förskolans och skolans arbete med barn med särskilda behov kan hantera 
kommunikation och dokumentation digitalt på ett säkert sätt  

 sätta standard och skapa rutiner för livscykelhantering av digitala verktyg som säkerställer att alla 
verktyg kontinuerligt lever upp till krav på säkerhet och prestanda 

 

5 Hur tar vi oss dit - Förvaltningens handlingsplan 

Förvaltningens handlingsplan för 2022-2025 struktureras utifrån Nationella digitaliseringsstrategins tre 
fokusområden. Handlingsplanen presenteras översiktligt visuellt nedan, och hela handlingsplanen finns i 
Bilaga 113. Handlingsplanen är ett dynamiskt dokument och kommer uppdateras kontinuerligt. 
 
I handlingsplanen visas även de olika initiativens bäring på FG fokusområden för att nå högre 
måluppfyllelse.  

                                                   
13 FG Förvaltningens handlingsplan för digitalisering, länk ska infogas….. 
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6 Revidering av plan 

Revidering av Digitalisering i förskola & grundskola och handlingsplan genomförs årligen i samband med 
uppföljning av resultat i LIKA-skattning. 
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Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-10-06 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 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. 

 

 



 
 

Datum 

2021-09-23 
Diarienummer 

FG 2021-00853 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Lära för livet priset 2021 
 

Förslag till 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 sammanträde 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 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-23 

 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsspecialist FG 

Maria Andersson 

 

Skolchef   
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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 

 

 



 
 

Datum 

2021-09-06 
Diarienummer 

FG 2021-01054 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanträdestider 2022 
 

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

Månad AU  Nämnd och  
mötestid  

Heldagar med 
SKA- arbete 

Januari 12/1  19/1 
Kl 16:00 

Heldag SKA 
arbete 

Februari 2/2  16/2 
Kl 16:00 

 

Mars 2/3  16/3 
Kl 16:00 

 

April 6/4  20/4 
Kl 16:00 

 

Maj 4/5  18/5 
Kl 16:00 

Heldag SKA 
arbete 

Juni 1/6  16/6 
Kl 16:00 

 

Augusti 10/8  24/8 
Kl 16:00 

 

September 7/9  21/9 
Kl 16:00 

 

Oktober 5/10  19/10 
Kl 16:00 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Nov 2/11  16/11 
Kl 16:00 

Heldag SKA 
arbete 

Dec 30/11  14/12 
Kl 16:00 

 

 
Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
 
 
Maria Andersson  

 

Förvaltningschef  
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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. 

 



Delegeringsbeslut 20210906--20211010

Dok.nr DiarieNr Datum Beskrivning. HandlaggarNamn
34981 202100910 2021-10-08 Delegeringsbeslut - ordförandebeslut Lars Sundbom

34972 202100769 2021-10-07
Delegeringsbeslut A 1.2 - Utredning och beslut efter klagomål på utbildningen på 
Hedeskolan. Skickat till vårdnadshavarna. Tove Bender

34568 202100986 2021-10-01 Delegationsbeslut D.3 Utlämnande av allmän handling Frida Byrsten
-99 2021-00010 Anmälan delegeringsbeslut nr D6 - anställning av lärare tidigare år
-99 2021-00010 Anmälan delegeringsbeslut nr D6 - anställning av Fritidsledare

34855 202100964 2021-09-28 Delegeringsbeslut p B.6 Avvisande av för sent inkommen överklagan Frida Byrsten

34846 202101152 2021-09-27
Delegeringsbeslut - A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34840 202100972 2021-09-27
Delegeringsbeslut A 1.2 - Beslut om åtgärder med anledning av utredning av 
klagomål på utbildningen för en elev vid Särö skola 7-9 Bertil Ljungblad

34827 202101163 2021-09-27 Delegationsbeslut A.2.7 Fullgörande av skolplikt på annat sätt Varlaskolan Maria Andersson

34762 202100920 2021-09-27
Delegationsbeslut modersmålsundervisning genom fjärrundervisning för 
Frillesåsskolan och Presseskolan läsåret 21/22 Maria Andersson

34810 202101152 2021-09-23
Delegeringsbeslut - A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att minska spridning av 
Covid-19 Maria Andersson

34783 202100397 2021-09-23 Delegationsbeslut 3.1  3.2 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan Bertil Ljungblad
34775 202100267 2021-09-22 Delegeringsbeslut 3.1  3.2 Beslut om mottagande av elev i grundsärskola Bertil Ljungblad

-99 2021-00010 Anmälan delegeringsbeslut nr D6 - anställning av lärare tidigare år

34729 202101067 2021-09-17
Delegeringsbeslut - A 11.1 Beslut om fjärr- och distansundervisning för att minska 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34728 202101067 2021-09-17
Delegeringsbeslut - A 11.1 Beslut om fjärr-distansundervisning för att motverka 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34726 202101067 2021-09-17
Delegeringsbeslut - A 11.1 Beslut om fjärr- och distansundervisning för att minska 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34724 202101067 2021-09-17
Delegeringsbeslut - A 11.1 Beslut om fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34722 2021-09-17
Delegeringsbeslut A 11.1 Beslut om fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson
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34721 2021-09-17
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att hindra 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning Barnskötare
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning Barnskötare
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning Dagbarnvårdare
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning Dagbarnvårdare
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning förskoleassistent
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning förskoleassistent
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning förskoleassistent
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning förskoleassistent
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning förskoleassistent
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning förskoleassistent
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning Lärare Förskola
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning Lärare Förskola
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning Lärare Förskola
-99 2020-01817 Delegeringsbeslut nr.7 anställning Lärare Förskola

34693 202101099 2021-09-15 Delegeringsärende D14, ställföreträdande rektor för Åsa Gårdsskolan åk 2-3 Annika Hellström

34692 202101098 2021-09-15 Delegeringsärende D14, ställföreträdande rektor för Åsa gårdsskolan åk F-1 Annika Hellström

34674 202101067 2021-09-14
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att undvika 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34673 202101067 2021-09-14
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34672 2021-09-14
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34662 202101088 2021-09-13 Delegeringsärende D14- ställföreträdande rektor för Forsgläntans förskola Maria I Eriksson

34661 202101087 2021-09-13 Delegeringsärende D14- ställföreteträdande rektor för Forsgläntans förskola Maria I Eriksson

34659 202101074 2021-09-13
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att förhindra spridning 
av Covid-19 Maria Andersson



Delegeringsbeslut 20210906--20211010

34656 202101084 2021-09-13
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19 Maria Andersson

34655 202101067 2021-09-13
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr och distansundervisning för att förhindra spridning 
av Covid-19 Maria Andersson

34653 202101067 2021-09-13
Delegeringsbeslut A11.1 Fjärr- distansundervisning för att förhindra spridning av 
Covid-19 Maria Andersson

34650 202101083 2021-09-13 Delegeringsärende D14- Ställföreträdande rektor för Kolla grundsärskola 7-9 Annika Hellström

34649 202101082 2021-09-13 Delegeringsärende D14-ställföreträdande rektor för Kolla grundsärskola 7-9 Annika Hellström

34638 202101074 2021-09-13
Delegeringsbeslut A 11.1 om fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19 - Fullriggaren Malevik Maria Andersson

34637 202101067 2021-09-13
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19 - Varlaskolan Maria Andersson

34608 202101067 2021-09-13
Delegeringsbeslut A 11.1 Fjärr- och distansundervisning för att förhindra 
smittspridning av Covid -19 Maria Andersson

34607 202101066 2021-09-09
Delegeringsbeslut A 11.1 - Distans och fjärrundervisning för att förhindra 
smittspridning Covid 19 - Kullaviksskolan Maria Andersson

-99 2021-01146 Delegeringsbeslut D3 anställning av enhetschef
-99 2021-00664 Delegeringsbeslut D6 AVA anställning av elevassistent

34993 2021-00910 2021-10-08
Delegeringsbeslut B 1 - Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 
Göteborgsregionen 2022-2025 Ordf. A Ekström
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