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Datum

2021-05-19

§ 61
Dnr 2021-00744
Verksamhetsbesök SKA period 3
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 3 (Utveckling och lärande. Kunskaper, betyg
och bedömning).

Nämnden ajournerar sig mellan kl 15.00-16.00
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Datum

2021-05-19

§ 62
Dnr 2021-00021
Val av justerare och tid för justering
Beslut
Till justerare utses Karin Green (C)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola
kan utse Karin Green (C) till justerare och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Förskola & Grundskola

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (21)

Datum
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§ 63
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 2021-04-12—2021-05-09.
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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Datum

2021-05-19

§ 64
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 maj 2021.
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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Datum

2021-05-19

Dnr 2021-00544

Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar
informationen i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Jacob Leuchovius, utvecklare och Lars Clemensson, verksamhetschef redovisar
Lupp 2020.
•

Huvudmannen analyserar LUPP-resultatet inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet.

•

Skolorna analyserar LUPP-resultatet inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet. Särskild vikt lägger skolorna vid att involvera eleverna i
samtal kring resultatet och i att ta fram åtgärder som främst bidrar till ökad
hälsa, trygghet och trivsel.

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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§ 66
Dnr 2021-00523
Remiss - Boverkets promemoria "Önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, KS 2021-00458
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola anser att nuvarande bestämmelser är
tillräckliga och föreslår att kommunstyrelsen avvisar Boverkets förslag om utökade
befogenheter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att nämnden för Förskola & Grundskola ska yttra sig
över förslag från Boverket om utökat bemyndigande gällande friytor.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att Boverkets förslag till ändring i 10
kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF är rimlig. Nämnden yttrar sig
utifrån barnperspektivet samt planeringsperspektivet där ändringen tydligt fokuserar
på storlek (utan att definiera) av ytan och faktorer som är främst kopplade till
planering av nya verksamhetslokaler (byggnader).
Nämnden inte är delaktig i processen vid detaljplanearbete utan presenterar ett behov
av utbildningsplatser. Dock ser nämnden en nytta i att f riytan prioriteras redan i
tidiga skeden för att möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet
samt underlätta planering.
Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer i Boverkets förslag till ändring med
några få synpunkter som finns definierade nedan.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att:
•
•
•

”Lärmiljöer” bör inkluderas i definitionen av Friyta i Bilaga 1
Hänvisning till riktlinjer/allmänna råd för storlek i kvm bör fortsättningsvis
även finnas hos Boverket som rekommendation.
Definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om
för att uppnå målet med den detaljrika definitionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att kommunstyrelsen avvisar Boverkets
förslag eftersom nuvarande bestämmelser är tillräckliga. Karin Green (C) och Jan
Eric Knutas (L) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande.
Clas Rosander (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till skolchefens förslag.
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Datum

2021-05-19

Beslutsgång
Ordförande (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, skolchefens
förslag och ordförandens (M) yrkande.
Ordföranden (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
ordförandens (M) yrkande att avvisa Boverkets förslag eftersom nuvarande
bestämmelser är tillräckliga.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-30
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, 202103-23
Yttrande, 2021-04-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum

2021-05-19

§ 67
Dnr 2021-00251
Kommunrevisionen - Ernst & Young - Revisionsrapport - granskning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020
Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om åtgärder med anledning av
Revisionsrapport – granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen för Förskola och Grundskola att återredovisa
åtgärderna på nämndmöte 2021-10-31
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har Ernst &
Young AB granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende nämnden för
Förskola och Grundskola.
Granskningen visar att det är otydligt hur nämnderna arbetar med de av
kommunfullmäktige antagna arbetsmiljömålen. Vidare visar granskningen att
riskbedömningar görs vid förändringar i verksamheten men att det i flera fall saknas
en angiven ansvarig person för de föreslagna åtgärderna. Granskningen visar även att
det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Kommunrevisionen
noterar också att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan
granskningarna 2017 och 2019. Detta ses som en positiv utveckling.
Inom ramen för granskningen har det identifierats ett antal utvecklingsområden.
Kommunrevisionen rekommenderar nämnden för Förskola och Grundskola att i
handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvar
för åtgärderna.
I svar till kommunrevisionen svara nämnden för Förskola och Grundskola att på
vilka åtgärder som kommer att vidtas med hänsyn till rekommendationen, när dessa
kommer att vidtas samt vilken verksamhet/funktions om kommer att ansvara för det.
De åtgärder som kommer att vidtas för att följa rekommendationen är 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.
Åtgärderna för att följa rekommendationerna kommer att påbörjas omgående och
HR-funktionen kommer att ansvara för att dessa åtgärder genomförs.
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Datum

2021-05-19

Beslutsunderlag
Förskola och Grundskola, HR & Kommunikations tjänsteskrivelse, 2021-04-22
Följebrev granskning SAM, FG
Granskning Systematiskt arbetsmiljöarbete Kungsbacka kommun 2020
Svar från nämnden Förskola och Grundskola på revisionsrapportens
rekommendation
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
Kommunrevisionen
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Datum

2021-05-19

§ 68
Dnr 2021-00588
Uppföljning och prognos per april 2021
Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner uppföljning per april och prognos
2021.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning och prognos per april är enklare än delårsrapporten i augusti. Vid
rapportering av uppföljning per april rapporteras ekonomisk prognos för drift och
investering.
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnat rapporten enligt de
anvisningar som finns för uppföljning per april.
Driftsresultatet för nämnden prognostiseras ett överskott på 20 miljoner.
Prognosen för investeringsbudgeten är en negativ avvikelse på 2,5 miljon kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Uppföljning och prognos april 2021, rapport
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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Datum
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§ 69
Dnr 2021-00472
SKA delrapport 2. Normer och värden, delaktighet och inflytande
Beslut
Informationen antecknas i protokollet. Identifierade utvecklingsområden utgör
planering för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för 2021-2022 delområde 2
Normer och värden, inflytande och delaktighet. Resultaten från delområdet bildar
också underlag i analysen till huvudmannens sammanfattande rapport för läsåret
2020-2021.
Sammanfattning av ärendet
Underlagen i dokumentationen visar att det finns en variation mellan förskolor/skolor
och inom förskolor/skolor i vilken utsträckning det finns strukturer, processer och
systematik för arbetet med både jämställdhet och inflytande.
Rektorernas beskrivningar visar att det pågår ett aktivt arbete med att planera och
organisera undervisningen för att möta elevers variation oavsett kön och för ett ökat
inflytande. Det beskrivs också exempel på ett mer aktivt samtal om jämställdhet och
flera rektorer uppger att de är i början av en process för att öka förståelse och
medvetenhet om jämställdhet och finna processer och resultat för att kunna
identifiera ett nuläge. Utifrån föregående års utvecklingsområde i målperioden går
det ännu inte att se några tydliga effekter, på flera enheter pågår ett utvecklingsarbete
som behöver fortsätta.
Utvecklingsområden inför 2021/2022
•

Rektor leder och organiserar ett systematiskt arbete för ökad jämställdhet och
trygghet, Huvudmannen följer upp och stödjer rektors arbete för en ökad
likvärdighet.

•

Rektor leder och organiserar ett systematiskt arbete som tar hänsyn till
barnets perspektiv i planering av undervisning och i beslut som rör barn och
elever. Huvudmannen följer upp och stödjer rektors arbete för en ökad
likvärdighet.

Beslutsunderlag
SKA delrapport 2. Normer och värden, delaktighet och inflytande
Systematiskt kvalitetsarbete 2020-2021 delrapport 2
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Förskola & Grundskola

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-05-19

Beslutet skickas till
Verksamhetschefer pedagogiska områden
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§ 71
Dnr 2020-00434
Skolinspektionen regelbundna kvalitetsgranskning av Kungsbacka
kommun, SI 2019:5909
Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola antar tjänsteskrivelsen som sin egen och
översänder den som svar till Skolinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen genomförde under hösten 2019 en kvalitetsgranskning i
Kungsbacka kommun inom ramen för sitt ordinarie uppföljningsansvar. I
granskningen identifierade Skolinspektionen ett utvecklingsområde som
huvudmannens senast 30 oktober 2020 skulle redovisa åtgärder för. Skolinspektionen
konstaterar inom området Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet att
det görs flera relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet.
Skolinspektionen bedömer att ett utvecklingsarbete bör inledas för att utveckla
analyser av skillnader och variationer mellan grundskolornas resultat avseende
trygghet samt studieresultat.
Beslutsunderlag
FG Utveckling & Kvalitets tjänsteskrivelse
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
Skolinspektionen
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§ 72
Dnr 2021-00623
Initiativ (KD) för bättre elevhälsa
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att nämnden skall pröva initiativet i
samband med budget 2022. Nämnden ger skolchefen i uppdrag att återkomma med
en redovisning av vilka utvecklingsinsatser grundskolorna genomför kring fysisk
aktivitet för eleverna.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende Niklas Mattsson (KD).
Barn och unga i Sverige mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Enligt skollagen
ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa
och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Fysisk
inaktivitet är den fjärde största orsaken till för tidig död. Trots att alltmer forskning
visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och
utveckling så rör sig våra barn och ungdomar allt mindre.
Fysioterapeuter ingår inte i den svenska elevhälsan i dag, men träffar ofta barn och
ungdomar när de redan fått problem med sin hälsa oavsett om det gäller skador,
smärta eller stress. Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan
fysioterapeuterna bidra till ett ökat hälsofrämjande arbete och stödja lärarna.
Nämnden bör ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten till att starta ett projekt
med fysioterapeut som tillgång elevhälsan. Projektet ska återredovisas i nämnden när
det har varit igång under två terminer.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut,
liggande förslag och Niklas Mattssons (KD) förslag.
Ordförande (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
liggande förslag, att Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att nämnden
skall pröva initiativet i samband med budget 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-04
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§ 73
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 2021-04-12—2021-05-09.
Beslutsunderlag
Sammanställning 2021-04-12—2021-05-09.
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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§ 74
Dnr 2021-00022
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
Trots minskad smittspridning kommer grundskoleeleverna att fira skolavslutning
utan vårdnadshavare på skolorna.
Friskolan Våra små hjärtan har överklagat lokalbelopp retroaktivt men domstolen
beviljade inte prövningstillstånd.
På grund av Internationella Engelska skolans etablering budgeterar vi för ökande
kostnader för skolskjuts.
De kommunala skolorna tappar elever till Internationella Engelska skolan och därför
pågår planering av anpassning av skolornas organisation.
Karin Green (C): Kan personalen vaccinera på arbetstid? Skolchefens svar: I första
hand ska vaccination ske utanför arbetstid och i andra hand får man använda flextid.
Om det inte är möjligt får man göra det på arbetstid.
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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§ 75
Dnr 2021-00717
Initiativärende (S). Arbetsmiljöåtgärder anställd personal individuellt
beträffande Covid-19
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att ärendet tas upp på arbetsutskottet
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsmiljöverket skall arbetsgivare göra riskutredningar och erbjuda åtgärder
för gravida. Om det inte går att undanröja risker får berörd personal inte vara på
arbetsplatsen.
I varje enskilt fall kan rektor göra bedömningen att förbjuda medarbetaren att vara på
arbetsplatsen på grund av risk för smitta, att rektor fyller i blanketten att den gravida
medarbetaren kan ansöka om ersättningen (graviditetspenning) hos
Försäkringskassan. Får signaler att det inte fungerar längst ut i linjen.
Johan Tolinsson (S) önskar en kartläggning hur många det är som berörs inom
förvaltningen.
På vilket sätt följer förvaltningen upp att rektorer möjliggör individuellt stödja
anställd personal så att de kan söka graviditetspenning hos Försäkringskassan?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut och att
nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det.
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