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Nämnden för Förskola & Grundskola 

Plats och tid för 
sammanträde 

Beslutande 

Stadshuset, Fjärås 

Ledamöter 

Datum 

2021-05-19 

Anders Ekström (M), Ordförande 

Övriga närvarande 

Niklas Mattsson (KD), 1 :e vice ordförande 
Johan Tolinsson (S), 2:e vice ordförande 
Axel Storckenfeldt (M) 
Per-Axel Carlsson (M) 
Berit Bergström (M) 
Karin Green ( C) 
Jan Eric Knutas (L) 
Susanne Andersson (SD) 
Anna-Karin Granberg (SD) 
Jan Byvik (S) 

Ersättare 

Mia Sundvall (M) 
Andreas Johansson (M) 
Peter Lundin (C) 
Olof Eriksson (L) 
HelenaNyborg (KD) § 61-74 
Jens Ling (SD) § 61-74 
Ann Louise Lundqvist (S) 
Clas Rosander (MP) 

Personalföreträdare 

Marie Peterson, Lärarförbundet 

Plats och tid för justering Digital justering, 2021-05-19 

Sekreterare Lars Sundborn 

Underskrifter Ordförande Anders Ekström (M) 

Protokolljusterare Karin Green (C) 

Kungsbacka 

Klockan 13 :00-18.40 

Tjänstgörande ersättare 

Tjänstemän 

Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller § 
Maria Andersson, skolchef 
Lars Sundborn, utvecklare 

övriga 

Paragrafer § 61, 70
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Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

2021-05-19 

TILLKÄNNAGIVANDE/ BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Nämnden för Förskola & Grundskola 

2021-05-19 Paragrafer § 61, 7 0

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. 
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Justerare 

§ 61 Dnr 2021-00021 

2021-05-19 

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. 
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Justerare 
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§ 70 Dnr 2021-004 77 

Kommunrevisionen - Ernst & Young - Revisionsrapport -
Grundläggande granskning 2020 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskolas beslutar om åtgärder med anledning av 
revisionsrapp01i för 2020. I uppföljning av mål i nämndbudget 2021 kommer 
bedömning av måluppfyllelse av beslutade nämndmål göras i enlighet med de 
bedömningsalternativ som återfinns i kommunbudgeten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ernst och Young, EY, har på uppdrag av de fö11roendevalda revisorerna genomfö11 
en grundläggande granskning av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med 
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed. I granskningen rekommenderas nämnden för Förskola & 
Grundskola att tillse att måluppfyllelsen i de antagna nämndmålen bedöms. EY 
konstaterar att Förskola och Grundskola har följt upp och kommenterat nämndmålen 
men att en bedömning av huruvida målen uppnåtts eller ej inte görs. 

I kommunrevisionens grundläggande granskning för 2019 konstaterades 
motsvarande rekommendation från Ernst och Y oung. I uppföljningen för 2020 års 

nämndbudget gjordes bedömning av nämndmål i augustiuppföljningen men inte i 

årsredovisningen. 

Atgärder 
I den för 2021 antagna nämndbudgeten finns det utöver de fem 
kommungemensamma målen två nämndmål för Förskola & Grundskola. Till skillnad 
mot tidigare nämndbudgetar har nämnden från 2020 beslutat om målvärden för 
indikatorer till stöd för bedömning av målfyllelsen. Det finns åtta indikatorer vardera 
för Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron och 
Undervisningen ska utgå från positiva förväntningar för hög måluppfyllelse. 

Bedömning av måluppfyllelse sker vid två tillfällen under året, dels i samband med 
delårsrapport Augusti dels i årsredovisningen. Utgångspunkten för bedömningen av 
nämndmålen kommer vara att följa de bedömningsalternativ som finns för de 
kommungemensamma målen ( Vi har nått målet, vi har inte nått målet men är på rätt 
väg, vi har inte nått målet). 

Utöver detta kommer bedömningen kompletteras med beskrivande text till en 
eventuell avvikelse av utfallet för indikatorerna. Den samlade bedömning av 
måluppfyllelse kommer att genomföras i förvaltningens ledningsgrupp och utgör 
därefter ett underlag till nämnden. Bedömning av måluppfyllelse kommer att göras 
utifrån de underlag som finns för respektive mål. Det finns inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet och med genomförandeplaner utifrån nämndmålen ett 
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Nämnden för Förskola & Grundskola Datum 

2021-05-19 

kompletterande underlag av en mer kvalitativ karaktär som tillsammans med 
indikatorerna ger ett bredare underlag för den samlade bedömningen. 

6 (6) 

Förvaltningen kommer för 2021 års uppföljning säkerställa rutinen för bedömning av 
måluppfyllelse för både augustiuppföljningen och årsredovisning. 

Justerare 

Besluts underlag 

Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Kungsbacka kommun, Grundläggande granskning 2020 

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 


