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§ 1 Dnr 2022-00041 
SKA arbete med verksamhetsbesök 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Politiker i nämnden för Förskola & Grundskola gör digitalt verksamhetsbesök på 
förskolor och skolor i de tre pedagogiska områdena.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 2 Dnr 2022-00003 
Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Till justerare utses Per-Axel Carlsson (M). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan utse Per-Axel Carlsson (M) till justerare och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 3 Dnr 2022-00024 
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnd 2022 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser för perioden 2022-12-06—2022-01-19. 

Beslutsunderlag 
Underlag inkomna skrivelser. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 4 Dnr 2021-00028 
FSG protokoll 2021 (Samverkansgruppen Förskola & Grundskola) 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i november och december 2021. 

Beslutsunderlag 
FSG protokoll 2021-11-16 och 2021-12-14. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 5 Dnr 2022-00058 
Information AI 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Hanna Leissner, utvecklingsledare och Lèv Grünberg, utvecklare redovisar 
förvaltningens projekt om AI.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 6 Dnr 2022-00009 
Investeringsplan 2023-2027 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner investeringsplanen för löpande 
investeringar för 2023-2027 

Sammanfattning av ärendet 
En investering karaktäriseras av att det är en stor utgift vars livslängd sträcker sin 
över en lång tid. För Förskola & Grundskola är en investering anskaffning av 
löpande inventarier som har en varaktighet under flera år. Följande kriterier gäller; 
ekonomisk livslängd på tre år eller mer, sammanlagt anskaffningsvärde överstiger 50 
tkr och/eller att anskaffningens delar är ett led i en större investering. Förskola & 
Grundskola investerar ingenting i våra lokaler utan det görs av Service fastigheter. 
När en anskaffning uppfyller dessa kriterier så ska den redovisas som en 
anläggningstillgång och värdet ska skrivas av. Avskrivning tillsammans med 
internräntan, dvs. kapitalkostnaden blir en årlig kostnad under anläggningens 
livslängd för nämnden. Alla kommunens anläggningstillgångar bokförs i ett 
gemensamt anläggningsregister.  

Nämndens behov av löpande investeringar uppgår till 15 miljoner kronor per år för 
åren 2023-2027  

 

Investeringar 2023 2024 2025 2026 2027 

Löpande investeringar, 
kr 

15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-01-04 
Investeringsplan 2023-2027 med avskrivningsplan nya investeringar 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2022-01-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 7 Dnr 2021-01319 
Uppföljning Lupp 

Beslut 
Nämnden för förskola och grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Var tredje år genomför Kungsbacka kommun ungdomsenkäten LUPP (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) i åk8 och i åk2 å gymnasiet.  Enkäten genomförs 
av MUCF (myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) och syftar till att ta 
reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna är indelade i kapitel om fritid, 
skola, familjen, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete och framtid.  

Ärendet omfamnar hur vi inom Förskola- och grundskola arbetat med och använt 
resultaten från den senaste LUPP mätningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse LUPPföljning, 2022-01-10 

Beslutsgång 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 
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§ 8   Dnr 2021-01319 
Regelbunden granskning hösten 2021 - dataskyddsområdet 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt dataskyddsförordningen ska varje myndighet utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet har uppsikt över verksamhetens efterlevnad av 
dataskyddsreglerna som syftar till att värna den enskildes integritet. Därför har 
kommunens gemensamma dataskyddsombud under hösten genomfört en granskning 
av respektive nämnds och bolags dataskyddsarbete i stort. Det övergripande syftet 
för granskningen är att stimulera till reflektion och lärande omkring den egna 
verksamhetens dataskyddskapacitet. Med utgångpunkt i granskningen ges råd och 
rekommendationer som dels kan bidra till att bibehålla och stärka dataskyddet i 
verksamheten, dels omhänderta eventuella avvikelser. Ett aktivt dataskyddsarbete 
innebär en stor trygghet för dem vars personuppgifter som verksamheten hanterar. 

Resultatet av granskningen av nämnden för Förskola & Grundskola visar på att 
nämnden i allt väsentligt möter de övergripande kraven inom merparten av de 
granskade områdena. Inom de områden där det finns utvecklingsområden är detta 
känt på förvaltningen. Dataskyddsombudet lämnar i rapporten rekommendationer om 
vilka områden det behövs åtgärder.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-04 
Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021, 2021-12-01 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 9 Dnr 2021-01636 
Initiativärende Anna-Karin Granberg (SD). Hederskultur i Förskola och 
Grundskola 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola avvisar initiativet med hänvisning till att 
frågan är omhändertagen i nämndens mål för 2022.    

Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende- gällande kartläggning av hedersförtryck i för- och grundskola. Den 
svenska förskolan vilar på demokratisk grund och ska vara en trygg plats för barns 
utveckling och lärande, där lek som stimulerar och utmanar ska stå i centrum. 
Samtidigt ska alla barn, enligt läroplanen, få hjälp med att utveckla sin kulturella 
identitet. Runt om i vårt land visar det sig att just detta kan vara nog så 
problematiskt. Hederskulturer tar fäste i allt fler för- och grundskolor.  

I en rapport ”Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor - erfarenheter och 
behov av stöd” 1 ges en rad exempel på just detta. Där redan små barn bevakar och 
övervakar varandra, och har uppfattningen om att flickor måste skyla sina kroppar 
tom något så oförargligt såsom armar och fötter. Uppfattningar uttrycks av såväl barn 
som av föräldrar, mot barn och personal om vad som anses vara tillåtet. Där 
föräldrar, även övrig släkt, försöker styra personalen med allt från könssegregation, 
vilka leksaker utifrån kön barnen leker med, att kräva att förskolan skall agera 
”slöjpolis”, att flickor inte får vara med på gympa eller andra fysiska aktiviteter och 
att det är haram att delta vid högtider som lucia, jul och påsk. 

Att mota hederskulturen kan inte nog underskattas. Likaså är det av yttersta vikt att 
möta upp och motarbeta all form av densamma. Detta måste vi i Kungsbacka 
Kommun ha en bred kunskap om, samt ha en utarbetad metod för att förhindra. Det 
skall inte råda någon som helst tvekan om vilka riktlinjer som gäller för så väl 
personal, som för föräldrar och barn. Att ge alla barn en likvärdig omsorg och 
skolgång måste vara vår absoluta ambition.  

Genom att kartlägga hedersförtrycket i våra för och grundskolor kan vi skapa oss en 
bild av hur utbrett problemet är. Kunskapen hos personal behöver stärkas, och 
eventuell tveksamhet för att beröra ämnet måste undanröjas. Där behov finns 
behöver tydliga åtgärder sättas in för att säkerställa att barnen ges samma 
förutsättningar, oavsett var i kommunen du bor, oavsett om du är pojke eller flicka.  

Med anledning av ovanstående vill vi Sverigedemokrater därför föreslå Nämnden 
För- och Grundskola tar beslut om att ge förvaltningschefen uppdraget: 

 Att: genomföra en kartläggning av hederskulturen i för- och grundskolan, och 
redovisa denna för NFG. 

 Att: Utarbeta och fastställa en handlingsplan, metod/process för hur 
förvaltningen säkerställer att hederskultur inte får fäste i våra för- och 
grundskolor. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2022-01-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

 Att: säkerställa att all personal får fortlöpande utbildning i hederskultur. 

Beslutsunderlag 
Sverigedemokraternas skrivelse, 2021-12-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Karin Green (C) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att 
initiativet ska avvisas. Susanne Andersson (SD) och Anna-Karin Granberg (SD) 
yrkar bifall till eget initiativ.  

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det föreligger två förslag till beslut. 
Arbetsutskottets förslag och Anna-Karin Granbergs (SD) initiativ. 
Voteringsordningen godkänns.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag eller 
Anna-Karin Granbergs (SD) initiativ och finner att nämnden för Förskola och 
Grundskola beslutar enligt arbetsutskottets förslag att initiativet avvisas. 

Votering begärs och verkställs. 

Följande voteringsordning godkänns. Ja för arbetsutskottets förslag och nej för Anna-
Karin Granbergs (SD) initiativ.  
 
Omröstningsresultat  
Med nio ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden för Förskola och Grundskola 
enligt arbetsutskottets förslag att initiativet avvisas.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Helena Nyborg (KD)  X   

Johan Tolinsson (S)  X   

Axel Storckenfeldt (M  X   

Per-Axel Carlsson (M)  X   

Berit Bergström (M)  X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)  X   

Susanne Andersson (SD)   X  

Anna-Karin Granberg (SD)   X  

Jan Byvik (S)  X   
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Protokollsanteckning  
Anna-Karin Granberg (SD) reserverar sig till förmån för eget initiativ.  
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§ 10 Dnr 2022-00034 
Sammanfattning lokalfrågan 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Aktuella projekt grundskola 

Skårbyskolan – klar HT23 

 Björkris anpassning F-3-avveckling paviljong 

 Hede anpassning F-3-avveckla paviljong och se över lokalanvändning (ex där 
man gjort anpassningar för att få plats) 

 Älvsåker anpassning F-6 (från F-9) – se över förskola och matsalprojekt 
(behov av) 

Ny skola Åsa 

 Åsaskolan – anpassningar (omdisponera lokaler – öka kapacitet) 

 Åsa Gård – anpassningar (lämna lokaler) 

Iserås – delvis nybyggnad 

 Ingår i Onsala-utredning 

Pågående 

 Gällinge förskola-inget nytt-plan HT 22 

 Toråsskolan - anpassningar-dialog med fastighet 

 Onsala - startmöte bokat 

 Blomstergatans förskola - underhåll och anpassningar pågår 

 Vallda förskolor 

 Malevik - kafé och föreningsdialog 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 11 Dnr 2021-01420 
Skolorganisation Skårbyskolan 

Beslut 
Skårbyskolan blir en skola för årskurs 4–9.  

Från och med läsåret 2023/2024 är Björkris skola en skola för elever från 
förskoleklass till årskurs 3. Från årskurs 4 hänvisas elever i nyckelkodsområdena 
808200,808000,102700, 801000, 102600 och 102100 till Skårbyskolan. 

Från och med läsåret 2023/2024 är Älvsåkersskolan en skola för elever från 
förskoleklass till årskurs 6. Från årskurs 7 hänvisas elever i nyckelkodsområdena 
802300, 802500, 802600, 807000, 804000, 802700, 802000, 808100, 802400 och 
802100 till Skårbyskolan. 

Från och med läsåret 2023/2024 är Hedeskolan en skola för elever från förskoleklass 
till årskurs 6. Från årskurs 7 hänvisas elever i nyckelkodsområdena 803000,102301, 
102302, 102800, 803100, 102320, 102230, 102220, 102210, 102200, 102120, 
102310, 101120, 101110, och 101100 till Skårbyskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Kungsbacka centrum expanderar med bostäder med områden kring Björkris, 
Tölö och Voxlöv. Området där Skårbyskolan och Skårby förskola planeras att 
placeras ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1 som är den första utbyggda 
etappen av stadsdelen Björkris. Skårbyskolan planeras att stå klar vid läsårsstart 
2023. 

Den nya skolan ska avlasta befintliga utbildningslokaler i norra centrum och 
Älvsåker. De skolor som föreslås avlastas med Skårbyskolan är årskurs 4-6 från 
Björkrisskolan, årskurs 7-9 från Hedeskolan och årskurs 7-9 från Älvsåkerskolan. 
Samtliga dessa skolor har idag ett ansträngt läge kopplat till lokalkapacitet. Det 
innebär följande nyckelkodsområden: 

Älvsåkerskolan Hedeskolan Björkris 

802300 803000 808200 

802500 102301 808000 

802200 102302 102700 

802600 102800 801000 

807000 803100 102600 

804000 102320 102100 

802700 102230   

802000 102220   

808100 102210   

802400 102200   

802100 102120   

  102310   

  101120   
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  101110   

  101100   
  

Utredningen innehåller fördjupning av organisation och elevprognoser, barn- och 
elevperspektivet samt pedagogik och måluppfyllelse.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-19 
Utredning, Utbildningsplatser Centrum norr 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Karin Green (C), Jan Eric Knutas (L) och Helena Nyborg (KD) yrkar bifall till 
skolchefens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Beslutet skickas till Service fastighet, VC Centrum, rektorer Varlaskolan, Björkris, 
Älvsåker och Hedeskolan 
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§ 12 Dnr 2021-01566 
Fördjupad skolutredning i Åsa  

Beslut 
Åsa Gårdsskola övergår från att vara en grundskola för årskurs F-9 till årskurs F-6 
 
Läsåret 2022/23 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6 och 8-9 
 
Läsåret 2023/24 är Åsa Gårdsskola en grundskola för årskurs F-6  
 
Från och med läsåret 2022/23 anvisas elever i årskurs 7 boende i nyckelkodsområde 
6030, 6031, 6033, 6040, 6050 och 7021 till Åsaskolan.  
 
Läsåret 2023/24 anvisas elever i årskurs 9 boende i nyckelkodsområde 6030, 6031, 
6033, 6040, 6050 och 7021 till Åsaskolan.  

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Gårdsskola är, och kommer alltmer bli för trång för att möta behov av 
skolplatser i området. Nämnden för Förskola & Grundskola beslutade därför i juni 
2021 att omorganisera skolan från en F-9-skola till en F-6-skola. Beslutet innebar in 
utfasning av eleverna; de som påbörjat högstadiet på Åsa Gårdskola skulle avsluta 
sin grundskoletid där.  
 
Signaler från vårdnadshavare och elever om att det bästa vore att flytta hela Åsa 
Gårdsskolas högstadie till Åsaskolan på en och samma gång, gjorde att Förskola & 
Grundskolas förvaltningschef i november 2021 initierade denna fördjupade utredning 
av skolorganisationen i Åsa. Utredningen syftar till att ta reda på förutsättningarna att 
genomföra överflyttningen av Åsa Gårdsskolas högstadium till Åsaskolan i en 
snabbare takt än den beslutade.  
 
Utredningen består av intervjuer med 

 elever i elevråden,  
 vårdnadshavare i brukarråden,  
 personal, via arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper 
 skolornas rektorer 

 
Vidare har en noggrann genomgång av lokalkapaciteten på Åsaskolan genomförts.  
Det råder en relativt stor samstämmighet i att det vore fördelaktigt att flytta alla 
elever från Åsa Gårdsskolas högstadie till Åsaskolan på en gång, höstterminen 2022, 
under förutsättning att lokalanpassningarna är färdiga.  
 
Den fördjupade utredningen visar dock att tidplanen för att genomföra nödvändiga 
åtgärder i lokalerna på Åsaskolan är mycket osäker. Förvaltningens bedömning är 
därför att det innebär alltför stora risker och därmed inte är möjligt att flytta hela 
högstadiet samtidigt.  
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Däremot är det hög sannolikhet att lokalanpassningarna är klara till höstterminens 
start 2023. Det innebär att Åsa Gårdsskola kan blir en f-6 skola redan från läsåret 
2023 – 2024, det vill säga ett år tidigare än nuvarande beslut. Ett nytt beslut om 
takten i flytten av högstadiet skulle innebära att elever i årskurs 9 inte blir kvar som 
enda högstadieklass på Åsa Gårdsskola under ett läsår.  
 
Beslutet ersätter beslut från juni 2021; FG 2021-00445 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Fördjupad utredning skolorganisation Åsa, 2022-01-03 

Utbildningsplatser för elever i Åsa från läsåret 2022/23, tjänsteskrivelse FG 2021-
00445, 2021-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Rektorer Åsaskolan 

Rektorer Åsa Gårdsskola 

VC Söder 
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§ 13 Dnr 2022-00002 
Underlag kommunbudget 2023 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner underlag till Kommunbudget 2023, 
plan 2024-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar förslag till underlag 
Kommunbudget 2023, plan 2023-2024. 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-01-04 
Underlag till kommunbudget 2023, Nämnden för Förskola & Grundskola 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande.  

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag. Voteringsordningen godkänns. 
Ordförande (M) finner att det finns ett tilläggsyrkande, det vill säga 
Socialdemokraternas tilläggsyrkande. Voteringsordningen godkänns. 
 
Beslutsgång  
Ordförande (M) frågar om nämnden kan besluta enligt skolchefens förslag och finner 
att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Socialdemokraternas 
tilläggsyrkande eller avvisa densamma och finner att nämnden för Förskola och 
Grundskola avvisar tilläggsyrkandet. 

Votering begärs och verkställs.  
Följande voteringsordning godkänns. Ja för att avvisa Socialdemokraternas 
tilläggsyrkande och nej för att tillstyrka tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat  
Med sju ja-röster, två nej-röster och två som avstår avvisar nämnden för Förskola 
och Grundskola Socialdemokraternas tilläggsyrkande.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Helena Nyborg (KD)  X   

Johan Tolinsson (S)   X  
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Axel Storckenfeldt (M  X   

Per-Axel Carlsson (M)  X   

Berit Bergström (M)  X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)  X   

Susanne Andersson (SD)    X 

Anna-Karin Granberg (SD)    X 

Jan Byvik (S)   X  

 

Protokollsanteckning  
Johan Tolinsson (S) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning 

KLK ekonomi 
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§ 14 Dnr 2022-00028 
Ansökan SI distansundervisning  

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola fattar beslut om att 

 Skolchef får delegation att ansökan om ett godkännande som utförare av 
utbildning där distansundervisning används vid Kollaskolans grundskole- 
samt grundsärskoleenheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 22 kap 5 § skollagen får distansundervisning så som särskilt stöd ges till en 
elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad 
medicinsk, psykisk eller social problematik, om alla andra möjligheter till särskilt 
stöd är uttömda eller bedöms olämpliga och om elevens vårdnadshavare medger att 
sådan undervisning används. 

Enligt 22 kap 9 § skollagen får distansundervisning endast utföras av en huvudman 
inom skolväsendet som efter ansökan har godkänts som utförare av utbildning där 
distansundervisning används. För att godkännande ska lämnas krävs att 
   1. huvudmannen har förutsättningar att utföra distansundervisning av god kvalitet, 
och 
   2. det kan antas att det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva 
en stabil verksamhet. 

Godkännandet ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet och det är Statens 
skolinspektion som prövar frågor om godkännande. 

Ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning 
används i grundskolan och grundsärskolan ska ha kommit in till Statens 
skolinspektion senast den 31 januari 2022 så därför föreslås delegation till skolchef. 
Ansökan ska avse grundskolans samt grundsärskolans utbildning vid Kollaskolans 
enheter.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2022-01-04 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 
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§ 15 Dnr 2022-00021 
Revidering av Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun 

Beslut 
Nämnden för förskola och grundskola beslutar att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutar om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Kungsbacka kommun. Utifrån dessa regler och skollagen beslutar sedan 
förvaltningschef om dokument för handläggning och verkställighet i förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Nämnden har i sina regler fastställt att en vårdnadshavare kan ansöka om uppehåll i 
barnets plats med maximal tre månader. Efter detta avslutas platsen. Vid längre 
uppehåll utgår ingen ersättning till enheten. Regeln syftar till att det inte ska finnas 
outnyttjade platser som innebär att familjer med omsorgsbehov inte får placering. 
Det har nu av verksamheten lyfts att det finns behov av att kunna möjliggöra 
undantag från gränsen på tre månader i enskilda fall. Under vissa perioder under 
vinterhalvåret kan det förekomma större spridning av virus vilket för vissa familjer 
med nyfödda barn kan bedömas som grund för att medge längre frånvaro. Det kan 
även omfatta barn med sjukdom där frånvaron för behandling kan komma att 
överstiga tre månader.  

Idag medger inte regelverket undantag. Utifrån det som framkommit bedömer 
förvaltningen att det i undantagsfall kan finnas behov av att kunna göra avsteg från 
gränsen på tre månader, om det utifrån en sammanvägd bedömning i det enskilda 
fallet föreligger särskilda skäl.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-03. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Karin Green (C) yrkar på återremiss till arbetsskottet. 
 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det föreligger två förslag till beslut, det 
vill säga skolchefens förslag och Karin Greens (C) förslag om återremiss. 
Voteringsordningen godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden ska avgöra ärendet idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att ärendet ska 
återremitteras till arbetsutskottet.  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 16 Dnr 2022-00012 
Regler för skolskjuts för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Beslut 
Regler för skolskjuts för förskoleklass, grundskola och grundsärskola antas.  

Riktlinjer för skolskjuts läsåret 21/22 upphör att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en översyn av skolskjutsreglerna har ett förslag till reviderat styrdokument 
tagits fram. Nämnden för Förskola & Grundskola fullgör enligt reglementet 
kommunens uppgifter utifrån skollagen där även skolskjutsreglerna finns. Skollagens 
regler är inte så detaljerade och därmed behöver kommunen fatta egna beslut om 
vissa gränsdragningar och hur skolskjuts ska tillhandahållas. Revideringen omfattar 
främst förtydliganden men även en möjlighet att i vissa situationer kunna göra 
ändringar i färdmedel under pågående läsår.   

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-01-04 
Förslag till Regler för skolskolskjuts för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 
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§ 17 Dnr 2022-00001 
Framställan till Kommunfullmäktige om antagande av övergripande 
regler för skolskjuts  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola, daterad 2022-01-04 

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2015-03-10 § 32 om Regler för skolskjutsar, 
daterad 2012-05-23 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut 
om övergripande regler för skolskjuts och upphäver tidigare beslut om 
skolskjutsregler från 2015. Utifrån en genomlysning av gällande regelverk har ett 
nytt förslag tagits fram.  

Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun, fattade 10 mars 2015 beslut om regler 
för skolskjuts med tillhörande tillämpningsanvisningar. Kommunfullmäktige 
beslutade då även att nämnden för Förskola & Grundskola fortsättningsvis skulle 
fatta beslut om ändringar i tillämpningsanvisningarna. Detta har skett genom att 
nämnden fattat beslut om riktlinjer för skolskjuts.  

I förslaget kring övergripande regler för skolskjuts har de tidigare fastställda 
principerna i Skolskjutsreglementet för rätt till skolskjuts inarbetats. 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 även om tillämpningsanvisningar vilka 
reglerade en utökad rätt för skolskjuts vid växelvis boende där ena vårdnadshavaren 
bor i annan kommun och dessa har också inarbetats i förslaget. De övergripande 
reglerna omfattar avståndsgränser, utökad rätt till skolskjuts vid växelvis boende och 
vid val av skola samt möjlighet att åka med i mån av plats. Avståndsreglerna kvarstår 
som tidigare och överensstämmer med många andra kommuner.  

Utifrån att kommunfullmäktige tidigare beslutat om att utöka elevers rätt till 
skolskjuts i förhållande till skollagen bedöms det som lämpligt att 
kommunfullmäktige fortsättningsvis ska vara beslutsinstans för dessa övergripande 
principer. Nämnden för Förskola & Grundskola ska utifrån reglementet fullgöra 
kommunens åtaganden enligt skollagen där också skolskjutsrättigheterna finns. 
Nämnden har därmed mandat att fatta beslut om styrande dokument som behövs för 
att tillhandahålla skolskjuts. Hur skolskjutshandläggning och planering sker 
förändras över tid i och med exempelvis förändringar i rättspraxis, administrativ 
organisation och utveckling av tekniskt stöd. Det är därmed lämpligt att 
kommunfullmäktiges övergripande regler främst omfattar övergripande principiella 
frågor och nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om styrdokument vilka mer 
i detalj reglerar tillämpningen av lagstiftningen och praktiskt genomförande.   

Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen (9 kap. 15 b-d §§, 10 kap 
32-33 §§, 11 kap 31-32 §§) och där anges att en elev i förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en 
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plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, 
om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Lagregleringen kring 
skolskjuts är inte särskilt detaljerad utan det är i många delar upp till varje kommun 
att besluta om hur rätten till skolskjuts ska uppfyllas. Det har också över tid 
utvecklats en rättspraxis på området. 

Idag kan skolskjuts ske genom upphandlade skolbussar, ordinarie linjetrafik, 
personbil (taxi) eller i undantagsfall genom självskjuts. Planeringen och transporter 
sker genom externa parter på uppdrag av kommunen. Budgeten för skolskjuts var 
tidigare fördelad mellan kommunstyrelsen och nämnden för Förskola & Grundskola 
men ingår idag i sin helhet i nämndens budget.   

Skollagen sätter upp regler för att värna både elevers rätt att gå på en skola nära sitt 
hem men även rätten för vårdnadshavare att välja skola för sina barn. Skollagen 
säkerställer i första hand att elever kan ta sig till sin av kommunen anvisade skola 
som normalt ligger nära elevens hem. Elevens rätt till skolskjuts är begränsad till den 
anvisade skolan då det annars skulle innebära en allt för betydande kostnad för det 
allmänna att erbjuda skolskjuts till valfri skola. Kommunen ska dock erbjuda 
skolskjuts även till annan skola än den av kommunen anvisade om detta kan ske utan 
ekonomisk eller organisatorisk svårighet. I praktiken innebär det att om kostnaden 
för skolskjuts överstiger den som eleven hade haft för skolskjuts till sin anvisade 
skola så har kommunen ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts. Har eleven 
exempelvis inte uppnått avståndskraven mellan hem och sin anvisade skola har hen 
inte heller rätt till skolskjuts till den valda skolan även om det är ett betydande 
avstånd. Kommunen kan fatta beslut om generösare regler än lagstiftningen. Elever 
har i många år i Kungsbacka kommun kunnat beviljas linjetrafikkort om 
avståndskraven till vald skola har uppfyllts även om det innebär en merkostnad i 
förhållande till anvisad skola. På detta sätt underlättas för fler familjer att aktivt 
kunna välja skola. Rätten är dock begränsad till linjekort på lokaltrafiken inom 
kommungränsen då en utökning till andra färdslag eller kommuner har bedömts 
innebära en allt för stor ekonomisk och organisatorisk påverkan.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-12-30 
Protokollsutdrag KF § 32 Översyn av skolskjutsregler, 2015-03-10 
Regler för skolskjuts, 2012-05-23 
Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, 2013-12-04 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2022-00023 
Delegeringsbeslut antagna av nämnden 2022 

Beslut 
Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen på delegation för nämnden 
noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet redovisas sammanställning av beslut som fattats på nämndens 
vägnar med stöd av nämnden för Förskola & Grundskolas delegerade beslutanderätt 
reviderad 2016-04-21 § 28. Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna 
till förvaltningen för Förskola & Grundskola från 2021-12-06—2022-01-19. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2021-12-06—2022-01-19. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 19 Dnr 2022-00006 
Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Personalläget på Åsa Gårdskolan är under kontroll. Två lärare och åtta elever har 
slutat. Skolan klarar sig med befintlig personal förutom i ämnet musik där man har 
löst rekryteringen via bemanningsföretag. 

Omikron är väldigt smittsamt och har kort inkubationstid. Skolchefen rådgör med 
smittskyddsläkare inför beslut om distansundervisning. Det kommer en ny rutin inom 
kort.  

Kommunen genomför en kampanj för att få timvikarier till förskolan och det har 
börjat lösa sig med vikarier.  

Karin Green (C). Information om nya läroplaner? Svar: Frågan tas till arbetsutskottet.  

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