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§ 30 Dnr 2021-00346  

Nämndens dag SKA 

Beslut 

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

informationen i protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

Politiker i nämnden för Förskola och Grundskola besöker förskolor och skolor i de 

tre pedagogiska områdena. Det är ett digitalt möte via teams och som en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet Målperiod 2 (Normer och värden, delaktighet & 

inflytande).    

 

 

Nämnden ajournerar sig mellan kl 15:00-16:00. 
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§ 31 Dnr 2021-00021  

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Till justerare utses Berit Bergström (M). 
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§ 32 Dnr 2021-00007  

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnd 2021 

Beslut 

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

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna skrivelser för perioden 2021-01-26—2021-03-07. 
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§ 33 Dnr 2021-00028  

FSG protokoll 2021 (Samverkansgruppen Förskola & Grundskola ) 

Beslut 

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

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i februari 2021. 
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§ 34 Dnr 2021-00260  

Underlag till kommunbudget 2022 Förskola & Grundskola 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner underlag till Kommunbudget 2022, 

plan 2023-2024.    

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar förslag till underlag 

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

 

Tilläggsyrkande 

Socialdemokraterna har inkommit med budgetyrkande Förskola och Grundskola 

2022.  

Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att nämnden avvisar yrkandet. Niklas 

Mattsson (KD), Karin Green (C), Berit Bergström (M) och Jan Eric Knutas (L) 

instämmer med ordförandens (M) förslag.  

 

Omröstning 

Ordföranden (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut, skolchefens 

förslag och ett tilläggsyrkande, Socialdemokraternas tilläggsyrkande.  

Förslagen ställs mot varandra och ordföranden (M) finner att nämnden bifaller 

skolchefens förslag.  

Votering begärs och verkställs. 

 

Beslutsgång  

Följande voteringsordning godkänns. Ja för ordförandens (M) yrkande om avslag och 

nej för bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med nio ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla ordförandens (M) 

yrkande om avslag.  

 

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Niklas Mattsson (KD)  X   
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Johan Tolinsson (S)   X  

Axel Storckenfeldt (M)  X   

Mia Sundvall (M) Per-Axel Carlsson (M) X   

Berit Bergström (M)  X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)  X   

Susanne Andersson (SD)  X   

Jen Ling (SD) Anna Karin Granberg (SD) X   

Jan Byvik (S)   X  

 

Reservation  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

 

Beslutsunderlag 

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

Utredning av behov av socialpedagoger i Kungsbackas skolor.  

Beslut 

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

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

I Kungsbacka kommun har vi anställt motsvarande socialpedagoger med olika 

befattningar 

• Aktiveringspedagog 

• Elevassistent (i vissa fall) 

• Fritidsassistent (i vissa fall) 

De är anställda utifrån enskild skolas/förskolas behov 

  

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

• Deltar i GRs nätverk och tar del av arbetet 

• Vi inväntar implementeringsprocessen för införande av de alternativa   

befattningarna skolpedagog och elevkoordinator 
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§ 36 Dnr 2021-00155  

Redovisning av karriärstjänstreformen.  

Beslut 

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

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bidraget ska användas för att täcka löneökningar för karriärtjänsterna förstelärare 

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

kompetens. 
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§ 37 Dnr 2021-00156  

Redovisning av hur arbetet med läsinlärning går till 

Beslut 

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

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Olsson, enhetschef redovisar kursplanen och vad garantin betyder. 

• Läsinlärningen, genom högläsning och språklig stimulans 

• Jämställd utbildning för pojkar och flickor 

• Det viktiga förarbetet i förskolan 

• Inför läsinlärningen 

• Centralt innehåll i årskurs 1–3 

• Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 

och i slutet av årskurs 3 

• Garantin 

• Undervisning och stödinsatser 
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§ 38 Dnr 2021-00261  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 

medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Förskola och grundskola är vårdgivare för elevhälsan och ska årligen 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna beskriver det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. I detta arbete ingår bland 

annat att följa upp avvikelser och loggar i elevjournaler. Det har också arbetats fram 

rutiner och förvaltningen har samverkat på olika nivåer med andra aktörer.  

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-02-21 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslutet skickas till 

Insidan 

Skolsköterskor 

Skolläkare 

Verksamhetschefer 
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§ 39 Dnr 2021-00262  

Tillsynsrapport 2020 fristående verksamheter 

Beslut 

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

informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen rapporterar till nämnden om genomförd tillsyn 2020 av fristående 

förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynen utgår ifrån tillsynsplan 2018-

2020 och har genomförs på nio fristående verksamheter under året utifrån 

regelbunden tillsyn. Utöver detta har tillsyn även genomförts vid ett tillfälle utifrån 

utökning av barngrupp/nya lokaler samt efter flytt av verksamhet.  

Beslutsunderlag 

FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-02-21 

Rapport Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg i 

Kungsbacka kommun 2020, 2021-02-18 
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§ 40 Dnr 2021-00200  

Initiativärende från Socialdemokraterna. Vilken samverkan har 
förvaltningen haft med kvinnojouren? 

Beslut 

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

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Initiativärende från Socialdemokraterna om vilken samverkan har förvaltningen haft 

med kvinnojouren. 

Skolchefens svar: Förskola och Grundskola har inget upprättat samarbete med 

kvinnojouren utifrån utbildningsuppdraget.  
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§ 41 Dnr 2021-00235  

Tempohus Anneberg 

Beslut 

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

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

De tidsbestämda kontrakten för hyresgästerna i Tempohus, Anneberg löper ut. 

Där bor i dagsläget ca 250 personer, däribland ett 60-tal barnfamiljer. Barnfamiljerna 

har tillsammans ca 140 barn och flertalet återfinns i dagsläget på för - och 

grundskolorna i Anneberg/Älvsåker. 

Undervisningssituationen för de ca 60 barnen som idag finns på Älvsåkersskolan 

förändras radikalt, när de rycks upp från sin nuvarande undervisningsmiljö och ska 

hamna någon annanstans. Älvsåkerskolan har under dessa två år gjort ett fantastiskt 

arbete med kartläggning, etablering och undervisning. Detta arbete förefaller vara 

ogjort. 

Vilka åtgärder tänker Skolchefen vidta för att möta den uppkomna situationen? 

Skolchefens svar: Alla skolor i Kungsbacka håller god kvalité. Skolchefen redogör 

för Förskola och Grundskolas arbete när elev flyttar till annan skola efter att 

tvåårskontrakten upphör.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-09 
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§ 42 Dnr 2021-00031  

Delegeringsbeslut antagna av nämnden 2021 

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 2021-02-10—2021-03-07. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning 2021-02-10—2021-03-07. 
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§ 43 Dnr 2021-00022  

Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Beslut 

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

informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Skolchefen har beslutat om skolstängningar på grund av covid-19 och personalbrist. 

Enheter stängs istället för att personal flyttas mellan enheter. 

Eleverna på Hedeskolan åk 6 har haft distansundervisning en dag. 

Eleverna på Smedingeskolan åk 6 har varit hemma tre dagar. 

Åsaskolan har haft stängt tre dagar för dagbarnvårdare på grund av personalbrist. 

Fritidshem på Älvsåkerskolan har stängt hela veckan på grund av personalbrist. 

Fyra klasser F-1 på Kullaviksskolan stänger utan distansundervisning.  

En tredjedel av eleverna i åk 7-9 har distansundervisning till och med vecka 15.  

 

Inbjudan har gått ut till FDLIS spridningskonferens 28 april.  

 

Antagningar till IES pågår. Fyrahundra elever har tackat ja och ytterligare trehundra 

elever förväntas tacka ja. Nu behöver elever och vårdnadshavare bestämma om 

eleverna ska gå på IES. Information kommer att skickas ut.  

 

Karin Green (C). Schemaläggningen på Älvsåkersskolan försvåras på grund av 

skolskjutsarna. Skolchefen svar: Skolskjutshandläggarna tillsammans med rektorerna 

och Hallandstrafiken arbetar utifrån skolornas ramtider.  
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§ 44 Dnr 2021-00373  

Extraärende. Remiss av SOU 2020:67 Förskola för alla barn - för bättre 
språkutveckling i svenska 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola delegerar till arbetsutskottet att lämna 

yttrande till kommunstyrelsen kring SOU 2020:67. Förskola för alla barn - för bättre 

språkutveckling i svenska 

Sammanfattning av ärendet 

I betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i 

svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka 

deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete 

med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller 

nyanlända barn. 

Utredningen föreslår bland annat att: 

Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka 

deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är 

inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola. 

Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har 

behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning 

innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda 

barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år. 

Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget 

innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen 

det kalenderår då barnet fyller 5 år. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-11  

SOU 2020:67 Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 45   Dnr 2021-00410 

Extraärende. Lokalersättning Våra små hjärtan 

 

Beslut 

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

informationen i protokollet.  

 

Sammanfattning  

Våra små hjärtan har begärt retroaktiv ersättning för lokalkostnader. Skolchefen har 

avslagit deras begäran.  

 

 


