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Interkommunal ersättning utanför samverkansområdena GR, Mark, Varberg år 2022 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kalkyl för förskoleverksamhet, grundskola förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9, 
grundsärskola, fritidshem, fritidshem särskola och pedagogisk omsorg har tagits fram för kalenderåret 
2022. Anordnarkommun tar ut föräldraavgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritids. 

 

 

Verksamhet  Prislista 2022 

Förskola  

Barn 1-2 år 153 898 kr 

Barn 3-5 år 124 332 kr 

  
Pedagogisk omsorg  

Barn 1-2 år  140 270 kr 

Barn 3-5 år  112 329 kr 

  
Grundskola  

Elev åk F 71 261 kr 

Elev åk 1-3  80 604 kr 

Elev åk 4-6  89 711 kr 

Elev åk 7-9  97 786 kr 

  
Fritidshem  

Skolbarn åk F-3  51 632 kr 
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Skolbarn åk 4-6  26 228 kr 

  
Pedagogisk omsorg (fritidshem)  

Skolbarn åk F-3  52 193 kr 

Skolbarn åk 4-6  22 057 kr 

  
Grundsärskolan   

Placerad på grundsärskola  444 444 kr 
 
Integrerad särskoleelev  

Nivå 1  460 447 kr 

Nivå 2  305 759 kr 

  
Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 1, integrerad särskoleelev 

Skolbarn åk F-3  183 309 kr  
Skolbarn åk 4-6  137 481 kr  

   
   
Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 2, integrerad särskoleelev  

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

 

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

Beslutet skickas till 
Jenny Blom 

Linda Elggren 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef    Biträdande förvaltningschef 
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Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark och Varberg 
 

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

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

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

 
Verksamhet Interkommunalersättning kronor 

per barn per år 

Förskoleverksamhet   

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

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

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

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

    

Förskoleklass och grundskola   

Förskoleklass  66 731 kr 
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Årskurs 1-6 95 348 kr 

Årskurs 7-9 114 419 kr 

    

Fritidshem   

Årskurs F-6 33 942 kr 

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

   

Grundsärskola   

Nivå 1 847 351 kr 

Nivå 2 648 766 kr 

Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna 

 

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

Beslutet skickas till 
Linda Elggren 

 

 

 

 

 

Maria Andersson     Julia Tryggvadottir Tollesson  

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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Förvaltningsbudget 2022 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

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

Förvaltningschefen har upprättat en Förvaltningsbudget för 2022 som omfattar: 

  anslagsfördelning av ekonomin  

 Genomförandeplan med aktiviteter kopplade till nämndens mål och direktiv 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Rapport, Förvaltningsbudget Förskola & Grundskola 2022 

Beslutet skickas till 
VC 

 

 

Maria Andersson     Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef      Biträdande förvaltningschef 
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1 Inledning 
Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell beslutar förvaltningschefen om internbudget men nämnden ska 
informeras om förvaltningsbudgeten för kommande år senast i december året innan. 

Förvaltningsbudgeten omfattar: 

 anslagsfördelning av ekonomin samt 
 genomförandeplan med aktiviteter kopplade till nämndens mål och direktiv 
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2 Ekonomi 

2.1 Fördelning av ekonomi 
Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Nämnd och styrelse 1 980 1 822 1 911 

Öppen förskola 4 387 4 620 4 703 

Förskola 538 260 587 772 586 073 

Pedagogisk Omsorg 12 532 12 821 12 608 

Fritidshem 106 645 169 940 180 983 

Förskoleklass & Grundskola 830 018 901 363 941 347 

Särskola 33 291 35 361 37 704 

Gemensam verksamhet, lokaler, stödverksamhet 407 158 308 671 310 126 

LSS,Korttidstillsyn efter 13 års ålder 6 207 6 834 6 994 

Summa 1 940 478 2 029 204 2 082 449 

2.2 Förvaltningsbudget 
Kommentar till ramfördelning driftbudget 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om Kommunbudgeten 2022 och plan 2023–2024. Förskola & 
Grundskola tilldelades en driftsbudget på 2 082 miljoner kronor och investeringsbudget på 15 miljoner. 

Nämnden fastställer i nämndbudget vilka budgetramar som ska gälla för respektive verksamhetsform samt 
grundbelopp per barn och elev per verksamhetsform. 

Förvaltningsbudgeten upprättas som nästa steg efter nämndbudgeten och fastställs av förvaltningschef. 
Förvaltningsbudgeten innehåller ramar till de pedagogiska områdena och till de förvaltningscentrala enheterna. 
Därefter ansvarar respektive verksamhetschef pedagogiskt område för att fördela områdets totala grundbelopp 
mellan verksamhetsformerna, utifrån barnens och elevernas förutsättningar och behov. Rektorer ansvarar för att 
i detaljbudgeten fördela sin budgetram mellan verksamhetsformerna, utifrån barnens och elevernas 
förutsättningar och behov i enlighet med 2 kap 10 paragrafen skollagen. 

Budgetansvaret inom nämnden ligger på förvaltningschef, verksamhetschef samt respektive enhetschef och 
rektor. 

Utgångspunkter för förvaltningsbudget är: 

 Ekonomisk ram från kommunfullmäktige 
 Nämndbudget – ekonomi och verksamhet 
 Förväntade prestationer enligt kommunens befolkningsprognos 
 Resursfördelningsmodell 
 Grundbelopp 2022 

Detaljbudgetar för respektive verksamhet inrapporteras senast den 2022-01-31. 
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Pedagogiskt område Budget 
2021, tkr 

Budget 
2022, tkr 

Antal elever 
grundskola/s
ärskola 2022 

Antal elever 
fritidshem 
2022 

Antalet 
förskolebarn 
& ped 
omsorg 2022 

PE Norr 524 517 521 634 3 864 1 587 1 238 

PE Centrum 440 893 434 753 2 720 843 1 169 

PE Söder 501 012 577 678 3 525 1 421 1 390 

Intraprenad 103 130 0 0 0 0 

Enhet ledning 7 024 7 244    

Myndighet & Stöd 45 085 75 279    

Ekonomi & Planering 14 890 13 870    

Kvalité & Utveckling 35 907 33 838    

HR & Kommunikation 5 746 6 065    

Centralt 350 999 412 088 2 115 974 841 

Totalt 2 029 203 2 082 449 12 224 4 825 4 638 

  

Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis per enhet och pedagogiskt område. Delårsavstämningar görs per april 
och augusti och redovisas i nämnd. Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar inför förvaltningschefen för 
det pedagogiska områdets redovisning och resultat. 

Verksamhetschefens redovisning utgår ifrån varje rektors/enhetschefs ansvar för sin tilldelade budgetram. Vid 
risk för underskott ska handlingsplan för budget i balans upprättas. Handlingsplanen följs upp i samråd med 
rektor/enhetschef, ekonom och verksamhetschef. Vid risk för underskott för pedagogiskt område ska 
handlingsplan upprättas, och kommuniceras med förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. Om 
underskott vi årets slut uppstår kan positiv resultatfond användas för att täcka omställningskostnader. 

2.3 Investeringsbudget 
Nämndens fördelning av investeringsbudget 

Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024-26 

Löpande investeringar 11 963 15 000 15 000 15 000 45 000 

Summa 11 963 15 000 15 000 15 000 45 000 

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa investeringsbudgeten för år 2020 till 15 000 tkr för nämnden för 
Förskola & Grundskola. 

Investeringar i lokaler för förskola & grundskola gör av serviceförvaltningen som har budgeten för dessa 
investeringar 
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3 Genomförandeplan 
Förvaltningarna tar hand om nämndmålen och skapar genomförandeplaner för sina verksamheter och enheter i 
förvaltningsbudgeten. Vi samarbetar utifrån perspektivet ”Ett Kungsbacka” för att kunna fortsätta erbjuda bästa 
möjliga service och tjänster med de resurser vi har även i framtiden. 

Kommunövergripande 
mål Fokusområden Nämndmål Aktiviteter 

En attraktiv kommun att 
bo, verka och vistas i 

Kungsbacka har 
välkomnande och trygga 
miljöer. 

Redovisning av åtgärder 
och effekter med 
anledning av pandemin. 
 

Återkommande 
lägesuppdatering med 
anledning av Corona-
pandemin. 
 

Kunskapen om mens och 
tillgången till mensskydd 
vara god på våra skolor. 
 

Nulägesbeskrivning tas 
fram och vid behov förslag 
till utveckling 

 
Utveckla trygga miljöer 
(deltagande i BRÅ och 
medborgarlöften). 

  

Revidera och 
implementera koncept för 
utbildningslokaler -
 tillgängliga och stödjande 
lärmiljöer 

En hållbar utveckling och 
en hälsosam miljö 

Kungsbacka miljöarbete 
utgår ifrån de nationella 
miljömålen, de globala 
hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 

 

Arbeta vidare med 
kemikaliefri verksamhet, 
projekt har startat med 
framtagande av 
kemikalieplan. 

 Hållbar konsumtion -
enhetschefer 

Unga i Kungsbacka mår 
bra såväl fysiskt som 
psykiskt. 

Utbildningen ska främja 
barns och elevers 
välmående och öka 
närvaron 
 

Utveckla 
samarbetsformerna 
mellan förvaltningarna och 
region Halland för elever i 
svårigheter 

Ny modell för uppföljning 
och rapportering av 
elevers frånvaro 

Bedömning för elevers 
välmående 

Youth Aware of Mental 
health (YAM) utveckla 
elevers färdigheter för att 
möta livets svårigheter 
och öka kunskap om 
psykisk hälsa. 
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Kommunövergripande 
mål Fokusområden Nämndmål Aktiviteter 

Bästa företagsklimatet i 
Västsverige 

Kommunen är en 
möjliggörare för 
entreprenörer och 
företagsamma 
människor. 

 Utveckla formerna för 
arbetslivssamarbete. 

I Kungsbacka får vi nya 
arbetstillfällen och snabb 
etablering både för 
individer och företag 
genom samverkan 
mellan näringsliv och 
utbildning. 

 
Förbättra information och 
underlätta för enskilda 
som vill etablera sig i 
Kungsbacka 

I Kungsbacka utvecklas 
vi hela livet 

Barn och ungdomar 
utvecklas för att nå sin 
fulla kapacitet och god 
självkänsla. 

Undervisningen ska utgå 
från positiva 
förväntningar för hög 
måluppfyllelse 
 

Implementeringsarbete 
LGR 22. 

Ekonomisk fördelning för 
likvärdig förskola och 
skola 

Arbeta med 
huvudmannens 
fokusområden 
undervisningens kvalitet, 
jämställd utbildning samt 
matematiskt lärande. 

Teamledarskap 

Utveckla mellanledarskap 
i förskolan. 

Följa upp och arbeta med 
huvudmannens modell för 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Förankra och levandegöra 
en gemensam 
vetenskaplig definition av 
kvalitet i undervisningen 

Skapa förutsättningar så 
att rektorernas 
dokumentation innehåller 
måluppfyllelse, analys och 
mål 

Skapa förutsättningar för 
att följa upp hur 
pedagogresurser används 

Uppföljning av förskolans 
organisering utifrån 
Skolverkets riktlinjer 
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Kommunövergripande 
mål Fokusområden Nämndmål Aktiviteter 

Skapa förutsättningar för 
elevers tillgång till 
skolbibliotek som en 
resurs i undervisningen 

Utveckla arbetet så att 
barn och elever har 
likvärdiga förutsättningar 
att använda digitala 
lärresurser i 
undervisningen 

Utarbeta 
utvecklingsområden 
utifrån nulägesanalys för 
elever som läser svenska 
som andraspråk 

Ett medskapande 
samhälle och öppen 
attityd 

I Kungsbacka skapar vi 
förutsättningar för 
invånare, kunder och 
företag att vara 
medskapande i att 
utforma det goda livet. 

 Barnrättsligt perspektiv i 
beslut 

 
Involvera 
rektorer/elevrådsansvariga 
och elevråd mer i 
ungdomsforum. 

Digitaliseringen gör att vi 
hittar smartare tjänster 
och effektivare 
arbetssätt. 

 
Effektivare administration 
och förenkling för 
medborgare genom e-
tjänster 

Kungsbacka kommun är 
en attraktiv arbetsgivare 
med modiga och 
medskapande 
medarbetare och ledare. 

 Utveckling strategisk 
kompetensförsörjning 

 

Arbete för att uppnå en 
behovsanpassad 
grundbemanning på alla 
förskolor med syfte att öka 
kvalitet i verksamheten 
och god arbetsmiljö. 
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Uppföljning intern kontroll 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport intern kontroll 2021 

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

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

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 

Beslutet skickas till 
Lotta Gradén, kommunledningskontoret 

 

 

Maria Andersson  

Förvaltningschef     



www.kungsbacka.se 

 Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 Kungsbacka kommun 

 
 

Uppföljningsrapport intern kontroll 
2021 
Nämnden för Förskola & Grundskola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Nämnden för Förskola & Grundskola     Kungsbacka kommun 
 
 

   

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 2 

  



Nämnden för Förskola & Grundskola     Kungsbacka kommun 
 
 

   

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 3 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................... 4 

2 Sammanfattning ....................................................................................................................... 5 

3 Årets arbete med intern kontroll 2021..................................................................................... 6 

4 Årets riskanalys ........................................................................................................................ 7 

4.1 Risker - Till plan ........................................................................................................................................ 7 
5 Resultat av genomförd granskning ......................................................................................... 9 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten ....................................................................................... 9 
5.2 Åtgärder .................................................................................................................................................. 11 
5.3 Resultat av annan granskning .................................................................................................................. 11 
5.4 Resultat av granskning av externa utförare .............................................................................................. 11 

6 Synpunktshantering och förbättringsarbete ........................................................................ 13 

6.1 Kommentaren ......................................................................................................................................... 13 
6.2 Övrig synpunktshantering ........................................................................................................................ 13 

7 Självskattning ......................................................................................................................... 14 

 

  



Nämnden för Förskola & Grundskola     Kungsbacka kommun 
 
 

   

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 4 

1 Inledning 
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår : 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 
kommunstyrelsen. 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Det har kommungemensamt identifierats ett antal risker som alla nämnder granskat under året. Till 
dessa har nämnden kompletterat med verksamhetsspecifika granskningar. 

I 2021 års internkontrollplan har två verksamhetsrisker identifierats som granskats. Övriga risker 
som identifierats bedömdes kunna hanteras inom den ordinarie verksamhetens kontrollsystem. 
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2 Sammanfattning 
En samlad bedömning för Förskola & Grundskola efter 2021 års interna kontroll är att den är 
tillräcklig och utformad så att en rimlig grad av säkerhet uppnår. Processen med att genomföra 
riskanalys, planera för granskningar och genomföra granskningarna har visat att vi till del har 
fungerande rutiner och kontroller inbyggda i den ordinarie verksamheten. 
Några av de genomförda interna kontrollerna har resulterat i att åtgärder behöver vidtas för att och 
rätta till brister och minska risken för felaktigheter framöver. 

 Stärka och tydligare kommunicera rutin vid avslut av anställning. 
 Förbättrad hantering av fakturor vid representation genom utbildning, riktat stöd samt 

återlämna felaktiga fakturor till enheter för korrigering. 
 Utbildning chefer och administratörer kring rutin vid direktupphandling (inköp över 100,000 

kr) 
 Stärka kunskaper hos elevhälsan om åtgärder i form av särskilt stöd i form av anpassad 

studiegång och särskild undervisningsgrupp 
 Utveckla och förankra rutin för anmälan av frånvaro till huvudman 



Nämnden för Förskola & Grundskola     Kungsbacka kommun 
 
 

   

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 6 

3 Årets arbete med intern kontroll 2021 
Förvaltningens ledningsgrupp identifierade risker i verksamheten och lämnade resultatet av detta 
som förvaltningens förslag på interna kontroller som komplement till de redan identifierade 
kommunövergripande riskerna. I processen i ledningsgruppen identifierades fler risker som inte 
tagits med i internkontrollplanen för 2021 utifrån modellen för riskanalys. 
Efter avstämning i arbetsutskottet lämnades förslag på två verksamhetsrisker som komplement till 
de kommunövergripande riskerna. 
Efter beslut i nämnden fördelade skolchefen för Förskola & Grundskola ansvaret att genomföra de 
olika interna kontrollerna till verksamhetschefer i ledningsgruppen. 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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  Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 8 
 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den 
inte får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 
år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 
 

 

3 

5 4 2 1 8 7 

6 

1 7 
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Kategorier  Risknumm
er Risker Till plan 

Personal   1 Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av 
semesterlagen 

Ja 

 2 Kommunövergripande risk: Processen för avslut av 
anställning säkerställer inte att alla behörigheter till 
system, lokaler och andra tillgångar avslutas. 

Ja 

Ekonomi   3 Manuella betalningar Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Redovisning av 
representation 

Ja 

  Kontanthantering Ja 
Informationssäkerh
et och 
administration  

 5 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning 
av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 
systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 6 Kommunövergripande risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp över 100,000:-) 

Ja 

Verksamhet   7 Beslut om anpassad studiegång och placering i SU-
grupp 

Ja 

 8 Insatser för elever med hög skolfrånvaro Ja 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 
Efterlevnad av semesterlagen 
Rutiner finns. 
Under tidig höst får alla chefer i förvaltningen en lista över hur semesteruttaget ser ut för att 
säkerställa att uttagen semester finns registrerad i HR-portalen samt att planera för ytterligare 
förläggning av semester upp till 20 dagar för varje medarbetare. 

HR på förvaltningen har använt rapport i HR-portalen för att identifiera medarbetare som tagit ut få 
eller inga semesterdagar under året. Kontakt tas med respektive chef för att säkerställa att uttagen 
semester finns registrerad i HR-portalen alternativt möjliggöra ytterligare uttag i slutet på året. 
Det kan finnas relevanta anledningar till att medarbetare ej tagit ut sin lagstadgade semester under 
året beroende på exempelvis sjukfrånvaro eller att medarbetaren börjat sin anställning sent under 
året. 

Kontroll vid avslut av anställning 
Rutiner finns för våra system men de behöver förfinas och bli mer specifika i vissa fall.  

Den kommungemensamma e-tjänsten "Hantera behörigheter" finns men rutinen behöver 
kommuniceras i större utsträckning för att säkerställa att den används. Den nya rutinen vid avslut av 
anställning kommer att höja kvaliteten i arbetet med att avsluta behörigheter för medarbetare som 
slutat i kommunen. 

Registrering av manuell betalning 
Kontrollen av manuella utbetalningar har genomförts för perioden 210101–211122. I kontrollen 
ingår tre urval. (1) stickprov av var 10:e faktura (minst 20 st), (2) fakturorna från de fem 
leverantörer med flesta mottagna betalningar, och (3) fakturorna från de fem leverantörer med störst 
mottagna betalningar. Totalt har 88 av 166 fakturor kontrollerats. 
Alla fakturor ur samtliga urval noterades som ”ok”. Hanteringen av manuella utbetalningar sker 

efter gällande regler och rutiner. 

Attest av representation 
Kontrollen av representationsfakturor har genomförts för perioden 201102–211101. Totalt har 347 
av 892 fakturor kontrollerats. 

Hanteringen av representationsfakturor innehåller brister. Totalt noterades 72% av de kontrollerade 
fakturorna som ”inte ok” vilket är ett resultat likt 2020. Förvaltningen ser att åtgärden med att 

återlämna felaktiga fakturor ger positiv effekt och kommer därför inför kommande år genomföra 
granskningar mer löpande. De tre vanligaste felen är antigen att syfte eller deltagarförteckning inte 
finns bifogat eller att attestant själv deltagit. 

Granskning systemförvaltarmodellen (roller i förvaltningsplanen, avtalsuppföljning) 
Roller finns beskrivna. 
Avtalsuppföljning är inte genomförd för Procapita, Unikum, Sokigo, PMO och systemet för EFL. 
Anledningen är att systemen är på väg att upphandlas eller att avslutas. 

Beställningsgodkännande, inköp (100.000kr) 
Kontrollen av inköp över 100tkr, utanför avtal har genomförts för perioden 200622–210621. Totalt 
har 2 av 18 fakturor kontrollerats. Det som saknats vid inköpen är fullständig dokumentation men i 
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övrigt är köpen korrekt genomförda. Regler och rutiner för inköp över 100tkr via direktupphandling 
behöver spridas inom förvaltningen 

Beslut om anpassad studiegång och placering i Särskild undervisningsgrupp 
Granskningarna omfattar beslut och underlag gällande anpassad studiegång för 14 elever på sex 
skolor samt särskild undervisningsgrupp för 11 elever på 10 skolor. 

Granskningen visar att samtliga elever finns beslut där formaliakrav kring beslutfattare, 
tidsangivelser och besvärshänvisning är uppfyllda. Det varierar i vilken utsträckning 
vårdnadshavare och elev varit delaktiga. 
Det har framkommit är att det ofta saknas en tydlig motivering och en röd tråd mellan utredning, 
klarlagda behov och de överväganden som har föregåtts av åtgärden för att säkerställa att åtgärden 
möter elevens behov och att detta inte kan tillgodoses på annat mindre ingripande sätt. Både beslut 
om särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång är beslut som innebär en mycket 
ingripande åtgärd och har stor påverkan på rätten till utbildning. 

Det noteras även att besluten saknar barnkonsekvensanalys vilket är ett pågående 
utvecklingsområde kring hur detta ska implementeras inom förvaltningen. 

Insatser för elever med hög skolfrånvaro 
Granskningen omfattar elever på 13 skolor med frånvaro som överstiger 15%. 

 Samtliga skolor hade en rutin för hur de arbetar vid elevers frånvaro 
 Innehållet i rutinerna omfattar relevanta delar som hur elevhälsoteamet, elev och 

vårdnadshavare involveras i arbetet och även hur kontakten med andra aktörer tas, t.ex. 
orosanmälan till socialtjänsten. Rutinerna beskriver även att det vid behov görs en utredning 
om eleven är i behov av särskilt stöd 

 Rutinerna skiljer sig åt i vilken nivå elevens frånvaro uppnår innan olika insatser sker och 
vid vilken tidpunkt rektor kopplas in. 

 Anmälan till huvudman ligger sent i skolornas processer vilket inte överensstämmer med 
kraven i skollagen som innebär att anmälan ska ske när utredning påbörjas. 

 Samtliga elever i urvalet var kända för skolan och hade pågående insatser. 
 I åtgärderna för enskilda elever framgår att skolorna kopplar på många olika kompetenser 

inom elevhälsan men även motivationspedagog och coacher. I många fall finns även 
samverkan med andra aktörer som BUP och socialtjänst. 

 Det finns goda exempel på hur tidiga åtgärder gett god effekt och lett till ökad närvaro. 
 I större komplicerade ärenden har skolans omfattande åtgärder i vissa fall inte gett effekt. 

Dessa ärenden är mycket resurskrävande och kräver olika samarbeten. 
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5.2 Åtgärder 

Status Åtgärder Kommentar Slutdatu
m 

Pågående Generell utbildningsinsats för 
chefer och administratörer -
representation 

 2022-11-
25 

Pågående Extra stöd till enheter med 
systematiska brister 

 2022-11-
25 

Pågående Återlämna felaktiga fakturor till 
enhet för korrigering 

 2022-11-
25 

Pågående Den kommungemensamma e-
tjänsten "Hantera behörigheter" 
finns men rutinen behöver 
kommuniceras i större 
utsträckning för att säkerställa att 
den används. 

 2022-11-
25 

Pågående Generell utbildningsinsats för 
chefer och administratörer -
inköp (direktupphandling) 

 2022-11-
25 

Ej påbörjad Stärka kunskaper hos elevhälsan 
om åtgärder i form av särskilt 
stöd i form av anpassad 
studiegång och särskild 
undervisningsgrupp 

 2022-10-
31 

Pågående Utveckla och förankra rutin för 
anmälan till huvudman 

 2022-03-
31 

5.3 Resultat av annan granskning 
Under 2021 har Skolinspektionen genomfört ett antal granskningar vid ett urval av skolenheterna. 
Det sker inom ramen för kvalitetsgranskningar eller riktad tillsyn och omfattar ett urval av förskolor 
och skolor och huvudmannen. Skolinspektionen genomför ett ganska stort antal granskningar under 
ett år och Kungsbacka väljs ut i ett begränsat antal av dessa. Under 2021 har ett antal skolenheter 
bland annat deltagit i granskningar avseende hur skolorna hanterat uppdraget under 
Coronapandemin. 

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 
Kungsbacka kommun har enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) tillsyn över förskola och 
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt och pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. 
Med tillsyn menas enligt 26 kap 2 § skollagen ”en självständig granskning som har till syfte att 

kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman 
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.” 
Kommunens tillsyn utgörs av både regelbunden och riktad tillsyn. Den regelbundna tillsynen 
innebär en planerad och återkommande tillsyn av verksamheten utifrån de krav som gäller för 
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verksamheten. Riktad tillsyn innebär att tillsyn görs med anledning av inkomna klagomål eller 
andra signaler om att det kan förekomma brister i verksamheten. Inom ramen för tillsynen 
förekommer råd och stöd i form av muntlig återföring av beslut samt information om anpassat 
stödmaterial utifrån brister som konstaterats i tillsynen. Utanför tillsynen ges råd och stöd i form av 
mer generell information av stödmaterial samt dialogmöten med företrädare för enskilda huvudmän 
och dess rektorer/förskolechefer. Minst ett forum för dialog anordnas årligen för de fristående 
verksamheterna i Kungsbacka kommun. 

Tillsynen inriktar sig på att: 

 Kontrollera att verksamheten följer skollagen 
 Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanen för förskolan. Lpfö 18. 

Inriktningen i den regelbundna tillsynen bygger på Skolverkets allmänna råd för Förskola, 
Fritidshem och Pedagogisk omsorg. 

I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver 
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen enligt 26 kap. 10–16§§ skollagen. 

Kungsbacka kommun ska som tillsynsmyndighet förelägga en huvudman att fullgöra sina 
skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett 
beslut om föreläggande gäller omedelbart. 26 kap. 10§ skollagen. 

Kungsbacka kommun får avstå från ingripande om överträdelsen är ringa, om verksamheten vidtar 
rättelse eller om det av omständigheterna finns särskilda skäl att inte ingripa. 26 kap. 12§ skollagen 

Vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten kan Kungsbacka kommun 
tilldela huvudmannen en anmärkning. 26 kap. 11§ skollagen 
Vid allvarliga missförhållanden eller om huvudmannen inte har följt kommunens föreläggande kan 
Kungsbacka kommun återkalla godkännande och beslut om rätt till bidrag 26 kap. 13§ skollagen. 
Beslut efter genomförd tillsyn fattas enligt delegeringsförteckning för Förskola & Grundskola 
fastställd av nämnden för Förskola & Grundskola 
Under 2021 har hittills fyra av nio enskilda huvudmäns tillsyn avlutats. Av de fyra har inget annat 
framkommit än att de uppfyller författningskraven. Tillsynen av övriga huvudmän pågår enligt 
planering. Förvaltningen har från föregående år en fortsatt uppföljning kring en brist hos en 
huvudman som inte är åtgärdad. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 
speciallagstiftning.   

 

Anm. Avsnittet om synpunktshantering följs upp per kalenderår och redovisas i nämnden för 
Förskola & Grundskola i januarinämnden. 
 

6.1 Kommentaren 
 

6.2 Övrig synpunktshantering 
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7 Självskattning 
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts 
ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2021 

Uppdrag och 
mål 

Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i organisationen  
Vi har system/rutiner för att bevaka att verksamheterna drivs enligt 
relevanta lagar, förordningar och föreskrifter 

 

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål och styrdokument som 
beskrivs i nämndens uppdrag, och i förekommande fall 
förfrågningsunderlag/avtal 

 

Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, av vem och när de olika 
kraven ska följas upp. 

 

Kontrollmiljö Det finns en kännedom i organisationen om vad intern kontroll innebär  
Det finns en tydlig struktur och ansvarsfördelning för arbetet med intern 
kontroll på förvaltningen 

 

Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande kontrollmiljö  
Ledningen informeras om fel och brister i organisationen  
Ansvar och befogenheter är tydliggjorda  
Vi har analyserat var risker för ekonomiska oegentligheter ligger i 
ersättningssystem och betalningsrutiner 

 

Vi har system/rutiner för att motverka oegentligheter (bl a mutor och jäv)  
Riskanalys Riskanalysen kommuniceras med nämnden  

Riskanalysen är underlag för åtgärder och granskningar  
Kontroll-
aktiviteter 

Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer är dokumenterade (ingår i 
rutiner) och kända 

 

Vi har system/rutiner för att förslag, synpunkter och klagomål 
sammanställs och leder till förbättringar 

 

Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser  
Återkoppling sker till förvaltningsledningen  
Vi återkopplar resultat av uppföljning till politiskt ansvariga  

Information/ 
kommunikation 

Introduktion av nya chefer sker enligt programmet 
"Kungsbackaledaren bas" 

 

Vi har en fungerande introduktion av nya medarbetare  
 



2021-12-01 

 
Initiativ/Förslag 

 
Nyanlända elever har medfört nya utmaningar för skolorna i Kungsbacka. 
Andelen nyanlända varierar mellan skolorna.  
För Älvsåkersskolan uppgår andelen till ca 10%, vilket är dubbelt så mycket som 
för den skola som har näst mest.  
I vår ekonomistyrning kompenseras skolorna för sina olika förutsättningar. 
Älvsåkersskolan tillhör redan nu de skolor som får mest av dessa resurser.  
Det är ändå så att andelen nyanlända för Älvsåkersskolan är relativt hög, och att 
det dessutom är hög genomströmning av elever.  
Tillsammans är detta argument nog för att förslå att Älvsåkersskolan för 2022 
tillförs ett extra anslag av substantiell storlek som skall belasta nämndens 
resultatfond.  
Vi föreslår att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta detaljerna 
och förelägga nämnden det för beslut.  
Anders Ekström (M) 
 
 



Delegeringsbeslut 20211108 -- 20211205

Dok.nr DiarieNr Datum Beskrivning. HandlaggarNamn Enhet
-99 2021-00699 Delegeringsbeslut D6
-99 2021-00699 Delegeringsbeslut D6

-99 2021-00010
Anmälan delegeringsbeslut D7 - anställning av 
Barnskötare, Vallda Klasberg FG PO Norr

35588 2021-01531 2021-11-18 Delegeringsbeslut - utlämnande av handling Kristofer Skogholm

35574 2021-01524 2021-11-18
Delegeringsbeslut B 11 - Personuppgiftsbiträdesavtal 
(PUB) Picture My Life Communication AB Lèv Grünberg

Kungsbacka 
kommun

35513 2021-01489 2021-11-11
Sammanställning av delegeringsbeslut 20211111 med 
personnummer Helena Hellman

35503 2021-01482 2021-11-11
Delegeringsbeslut B 11 - Personuppgiftsbiträdesavtal - 
Systematic Lèv Grünberg

Kungsbacka 
kommun

-99 2021-01489
Delegeringsbeslut D 8 b - Disciplinpåföljd - skriftlig 
varning

-99 2021-00700
Delegeringsbeslut D6 anställning av vikarie för 
idrottslärare 

-99 2020-00123 Delegeringsbeslut D6 TV anställning lärare senare år.

-99 2020-00123 Delegeringsbeslut D6. TV anställning lärare senare år

35415 2021-01353 2021-11-08
Delegeringsbeslut A 7.4- Ägar- och ledningsprövning 
Montessoriskolan Daggdroppen Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd

35414 2021-01352 2021-11-08
Delegeringsbeslut Ägar- och ledningsprövning 
Föräldrakooperativet i Ur & Skur Kottar & Barr Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd

35413 2021-01341 2021-11-08
Delegeringsbeslut Ägar- och ledningsprövning 
Örtagårdens kooperativa förskola ekonomiska förening Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd

35412 2021-01197 2021-11-08
Delegeringsbeslut Ägar- och ledningsprövning 
Tomtebobarnen Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd
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35411 2021-00921 2021-11-08

Delegeringsbeslut Ägar- och ledningsprövning 
Föräldrakooperativet Myrstacken i Åsa ekonomisk 
förening Frida Byrsten

FG Myndighet & 
Stöd



Kränkande behandling 20211108 -- 20211205

DNR Datum Ärenderubrik Handläggare Enhet Relation Åtgärd Kön Del.nr
2021-01615 2021-12-03 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01614 2021-12-03 Kränkande behandling KRISKO Presseskolan POJ
2021-01612 2021-12-02 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT POJ A1.1
2021-01611 2021-11-22 Anmälan om kränkande behandling ULRICA.ALNEBECK POJ A1.1
2021-01597 2021-12-01 Anmälan om kränkande behandling SUSSCH Frillesåsskolan RUT A1.1
2021-01596 2021-12-01 Anmälan om kränkande behandling SUSSCH Frillesåsskolan RUT A1.1
2021-01594 2021-11-11 Anmälan om kränkande behandling ELIJON Furulidsskolan ELE RUT
2021-01593 2021-11-15 Anmälan om kränkande behandling ELIJON Furulidsskolan ELE RUT
2021-01591 2021-11-15 Anmälan om kränkande behandling ELIJON Furulidsskolan ELE
2021-01586 2021-11-29 Misstanke kränkande behandling EVA.RING

2021-01585 2021-11-30
Anmälan om kränkande behandling 
Delegeringsbeslut A1:1 CARCRE

2021-01579 2021-11-23
Anmälan om misstänkt kränkande behandling. 
Delegeringsbeslut A1.1 KARHYE Smedingeskolan ELE

2021-01578 2021-11-26 Misstanke kränkande behandling JERRY.SPEKAL

2021-01577 2021-11-26
Anmälan om kränkande behandling 
Delegeringsbeslut A1:1 CARCRE

2021-01576 2021-11-26 Anmälan om kränkande behandling ULRICA.ALNEBECK Iseråsskolan PERS RUT POJ A1.1
2021-01575 2021-11-26 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT POJ A1.1
2021-01574 2021-11-25 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT FLICK A1.1
2021-01573 2021-11-25 Anmälan om kränkande behandling HANNA.HILVENIUS Kollaskolan ELE RUT FLICK A1.1
2021-01568 2021-11-25 Misstanke kränkande behandling JERRY.SPEKAL

2021-01565 2021-11-22
Anmälan om misstänkt kränkande behandling. 
Delegeringsbeslut A1.1 KARHYE Smedingeskolan ELE RUT

2021-01562 2021-11-15 Anmälan om kränkande behandling SUSSCH Frillesåsskolan ELE RUT POJ A1.1

2021-01560 2021-11-23 Anmälan om kränkande behandling ANNA-KARIN.KALLEN Kungsbacka kommun ELE RUT POJ A1.1

2021-01559 2021-11-24 Anmälan om kränkande behandling ANNA-KARIN.KALLEN Kungsbacka kommun ELE RUT FLICK A1.1
2021-01558 2021-11-22 Anmälan om kränkande behandling ELIJON Furulidsskolan ELE RUT FLICK A1.1

2021-01552 2021-11-22
Anmälan om kränkande behandling 
Delegeringsbeslut A1:1 ANDSVE Kapareskolan
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2021-01548 2021-11-19
Delegeringsbeslut A1.1 Anmälan om kränkande 
behandling SANDRA.SANDKLEF Kollaskolan

2021-01545 2021-11-22 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01543 2021-11-16 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01542 2021-11-16 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01541 2021-11-16 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01540 2021-11-16 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01539 2021-11-16 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01515 2021-11-15 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01514 2021-11-15 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan
2021-01513 2021-11-15 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN
2021-01512 2021-11-15 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN
2021-01508 2021-11-15 Misstanke kränkande behandling JERRY.SPEKAL
2021-01506 2021-11-15 Misstanke kränkande behandling JERRY.SPEKAL
2021-01501 2021-11-11 Misstanke kränkande behandling EVA.RING
2021-01496 2021-11-10 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN
2021-01495 2021-11-10 Kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan

2021-01486 2021-11-10 Deligeringsärende A1:1 kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan

2021-01485 2021-11-10 Delegeringsärende A1:1 kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan

2021-01484 2021-11-10 Delegeringsärende A1:1 kränkande behandling CAMILLA.LINDGREN Presseskolan

2021-01483 2021-11-09
Anmälan om kränkande behandling 
Delegeringsbeslut A1:1 ANDSVE

FG Pedagogiskt 
område Norr
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